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Vezi pentru ce le-a mulțumit Vezi pentru ce le-a mulțumit 
primarul Filip, rovinărenilor!primarul Filip, rovinărenilor!

Liberalul șef Dan Matei, cu un picior în CEO! Se face Liberalul șef Dan Matei, cu un picior în CEO! Se face 
referent pe achiziții, în Direcția Comercială a companieireferent pe achiziții, în Direcția Comercială a companiei

Miruță a câștigat 
o bătălie în 
Parlament! Nu 

(încă) și războiul!
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Cei mai frumoși și blânzi cățeii din Cei mai frumoși și blânzi cățeii din 
adăpostul public pot fi  adoptați adăpostul public pot fi  adoptați 
sâmbătă, la târg! sâmbătă, la târg! 

Căței mici sau mari, cu o față blândă, 
fioroasă sau chiar amuzantă, pui și 
adulți vor fi expuși, pe 2 octombrie, 
în parcarea supraterană de la mall-ul 
municipal în cadrul celei de-a doua 
ediție a târgului de adopții ,,Prieten pe 
viață”. Evenimentul este unul special, 
deoarece o parte dintre cățeii ce pot fi 
adoptați vor fi prezenți fizic la târg iar 
o altă parte vor fi acolo prin interme-
diul fotografiilor. Câteva  dintre pa-
trupedele pregătite de adopție, pot fi 
văzute în ,,Gorjeanul”, cu rugămintea 
de a participa și fizic la târg, pentru a 

vedea aceste vede-
te cu lăbuțe și în 
mod real.

Vrei un curs gratuit?Vrei un curs gratuit?
Nu ai un loc de muncă, sau nu ești elev sau student? Ai între 16 - 29 de ani?Nu ai un loc de muncă, sau nu ești elev sau student? Ai între 16 - 29 de ani?

Beneficiază gratuit de cursuri de calificare!Beneficiază gratuit de cursuri de calificare!
Relații suplimentare la CENTRUL DE CALCUL tel.:0723-387.370, 0722-239.599, 0723-636.320Relații suplimentare la CENTRUL DE CALCUL tel.:0723-387.370, 0722-239.599, 0723-636.320
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,,Atâta vreme cât se lasă purtat de curentul vieţ ii, nimeni nu es te lipsit de nec azuri "– Carl Gustav Jung,,Atâta vreme cât se lasă purtat de curentul vieţ ii, nimeni nu es te lipsit de nec azuri "– Carl Gustav Jung
calendarcalendar
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† SS. MIHAIL, † SS. MIHAIL, 
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ŞI RAFAEL, ŞI RAFAEL, 
arhangheliarhangheli

farmacia de gardă Târgu-Jiug gg g

FFarmaciaarmacia DR. MAX,  DR. MAX, 

Str. Unirii, nr.16 Str. Unirii, nr.16 

parter, vis-a-vis parter, vis-a-vis 

de liceul Tudor de liceul Tudor 

VladimirescuVladimirescu

Tel: 0767124776Tel: 0767124776

Euro           4,9437  +0,0010
Dolarul SUA      5,1379 +0,0244 
Gramul de aur                     269,8751  -0,3276 
Francul elveţian                        5,1954  +0,0179  
100 Yeni japonezi                     3,5573 +0,0075
Lira sterlină      5,5513 +0,0722 
Leva bulgărească      2,5276  +0,0005 
Leul moldovenesc                     0,2631  +0,0025     
100 Forinţi maghiari     1,2118  -0,0031 

telefoane utile

Prefectura:Prefectura:  

E-mail: prefect@prefecturagorj.roE-mail: prefect@prefecturagorj.ro

Cabinetul Prefectului Cabinetul Prefectului 

Tel: 0253-212273, 227300Tel: 0253-212273, 227300

Subprefect Subprefect   

Tel: 0253-212391, 213312; Tel: 0253-212391, 213312; 

Fax: 0253-217237Fax: 0253-217237

Primăria Târgu-Jiu Primăria Târgu-Jiu 

Telefon: 0253213317, 0253214878Telefon: 0253213317, 0253214878

Apel unic de urgenţă: Apel unic de urgenţă: 112112

Protecţia Consumatorului:Protecţia Consumatorului:  

0253-212.521 0253-212.521 

Spitalul Judeţean Târgu-JiuSpitalul Judeţean Târgu-Jiu  

Tel: 0253-243316Tel: 0253-243316

Avocatul Poporului Craiova:Avocatul Poporului Craiova:  

Tel./fax: 0251/418.707Tel./fax: 0251/418.707

E-mail: postmaster@avpcraiova.roE-mail: postmaster@avpcraiova.ro

Centrul Europe Direct Gorj:Centrul Europe Direct Gorj:  

Str. Calea Eroilor nr. 23, Târgu-Jiu, Str. Calea Eroilor nr. 23, Târgu-Jiu, 

Gorj, Telefon: 0253-223298Gorj, Telefon: 0253-223298
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Deputatul Radu Miruță anunță 
că un proiect de lege pe care l-a 
inițiat, cu ceva vreme în urmă, a 
trecut de Comisia de Administrație 
din Camera Deputaților, urmând 
să fie votat ulterior în plen și, mai 
apoi, și la Senat. Proiectul prevede 
alocarea a 15% din sumele plătite 
de diferite entități economice pen-
tru achiziționarea certificatelor de 
carbon la unitățile administrativ 
teritoriale de care aparțin. Banii 

Miruță a câștigat o bătălie în Parlament! Nu (încă) și războiul!
ar urma să fie investiți în construirea 
unui spital nou, iar acest lucru îi dă 
deputatului imboldul necesar pen-
tru a-și duce proiectul la bun sfârșit. 
„Proiectul PLX 436/2022, care prevede 
întoarcerea a 15% din banii plătiți pen-
tru certificatele de carbon, în județele 
de unde au fost plătiți, la consiliile 
județene, pentru a se construi un nou 
spital, a trecut astăzi cu aviz pozitiv în 
Comisia de Administrație a Camerei 
Deputaților. Am inițiat acest proiect în 

vara, iar acum suntem cu un pas mai 
aproape de ceva ce părea inimaginabil 
cu câțiva ani în urmă: un nou spital, de 
la 0, cu banii plecați din Gorj. La fel și 
în alte județe de unde se plătește taxa 
de poluare. Fară a depinde de schim-
bările politice, fară a ne umili an de an 
să primim fonduri. Doar printr-un me-
canism corect, identificat și transpus în 
proiect de lege”, spune Miruță. 

Deputatul recunoaște însă că până 
să câștige între războiul mai are mul-
te bătălii de dus, motiv pentru care îi 
roagă și pe parlamentarii din celelalte 
partide să îi fie alături pentru ca, la 
final, să fie asigurate fondurile pentru 
construirea unui nou spital. „Da, este 
doar o altă bătălie câștigată, mai sunt 
pași până la a căștiga războiul, însă 
acum, mai mult ca niciodată, îi rog pe 
toți liderii politici să lase ambițiile po-
litice deoparte și să își convingă pro-
priile partide să susțină acest proiect! 
Au atâtea argumente! Când este vorba 
de beneficiile județului pe care cu toții 
îl reprezentam, trebuie front comun și 
pusă pe pauză lupta politică absurdă. 
Haideți, colegi parlamentari, să ară-
tam gorjenilor că pentru Gorj acționam 
ca o echipă, că ne luptăm cu dinții, că 
nu ne va fi rușine să privim în spate 
după terminarea mandatului și să fie 
un prim pas în care să nu ne mai pu-
nem piedici! Situația este similara și 
în județele țarii cu aceeași suferință, 
să căutăm susținere și acolo”, a mai 
transmis Radu Miruță.

 GELU IONESCU

Edilul municipiului 
anunță că a început as-
faltarea sectorului dintre 

pasarelă și strada Narciselor. ,,Re-
gretăm disconfortul creat șoferilor, 
dar este vorba despre lucrări ce nu 
pot fi amânate, având în vedere 
circulația intensă. În câteva zile, în 
funcție și de vreme, lucrarea va fi 
gata și totul va reintra în normal. 
Edilitara își intensifică activitatea 
din șantiere înainte de instalarea 
sezonului rece. Ne dorim ca în pe-
rioada iernii să reducem disconfor-
tul din zonele în care lucrările se 
întind pe o perioadă mai lungă", 
a anunțat primarul municipiului 
Târgu-Jiu.

A.S.

Primarul Romanescu anunță ultimele Primarul Romanescu anunță ultimele 
intervenții pe strada Ciocârlău!intervenții pe strada Ciocârlău!
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Amintim că aceste an-
gajări au fost făcute 
pe o perioadă deter-

minată, contractele de muncă 
fiind valabile până la 31 de-
cembrie 2022. 

Administrația CE Oltenia 

CEO nu mai face concedieri. Deocamdată
Pentru cei aproape 1.500 de noi angajați la CE Olte-
nia există posibilitatea să li se prelungească contrac-
tele de muncă până la 1 iulie 2023. Anunțul vine de la 
administrația companiei.

mai anunță că în contextul 
actual, concedierile care erau 
programate pentru acest an 
ies din calcul. 

Dar, și în cazul în care 
angajaților pe perioadă deter-
minată nu li se vor prelungi 

contractele de muncă, aceștia 
nu vor beneficia de plăți com-
pensatorii. 

,,Cel mai probabil contrac-
tele de muncă vor fi prelun-
gite până la 1 iulie 2022. Nu 
vor fi concedieri, în situația în 
care ni s-a cerut un alt nivel 
de producție. Este nevoie de 
energie iar CE Oltenia s-a an-
gajat să producă mai mult în 

această criză energetică. 
Cel mai probabil, la 1 iulie 

2023 vom avea o reevaluare a 
nivelului de producție și vom 
vedea atunci ce vom face, cert 
este că va trebui să păstrăm 
nivelul producției iar atâta 
timp cât veniturile CEO acope-
ră cheltuielile, nu se vor închi-
de capacități și nu se vor face 
concedieri în viitorul apropiat.  

Comisia Europeană nu 
ne face observații atâta timp 
cât nivelul veniturilor asigură 
cheltuielile prevăzute în Planul 
de restructurare. 

Noi trebuie să atingem 
un anumit prag de profita-
bilitate și sunt semne bune 
în acest sens”, au mai spus 
reprezentanții CEO.

M.C.H.

Complexul Energetic Oltenia, FĂRÂMIȚAT!
Așa cum am mai scris în edițiile trecute, Complexul Ener-

getic Oltenia este o societate a statului al cărei plan de re-
structurare dezmembrează practic compania. 

De aproape doi ani, se vorbește despre înființarea acelor 
societăți mixte în acționariatul cărora CEO va deveni mino-
ritar. Iată că și sindicatele încep să se opună, cu mai multă 
apăsare, acestui plan mult mediatizat în cei mai buni termini 
de guvernul trecut și actual, dar care nu s-a concretizat cu 
nimic până la această dată.

Rămâne, ca aproape certitudine, că CEO va fi dezmembrat, 
cu pierderi imense pentru Gorj și pentru oamenii care-și vor 
pierde locurile de muncă.

Unul dintre liderii Sindicatului Termo Energia Craiova II, 
Florin Cimpoieru, precizează pe pagina sa de Facebook: 

,,Ca lucurile să fie și mai clare, citez din Comunicatul CEO 
9401/30.08.2022, ,,în urma divizării, CEO își va continua 
existența având acelasi obiect principal de activitate CAEN 
3511- Productia de energie electrică, iar Societatea Electrocen-
trale  Craiova SA, cea care va prelua termocentrala Craiova ll, 
va avea ca obiect principal de activitate …” surpriză (!) ,,același 
CAEN 3511- Productia de energie electrică (!!). "

Asta ne facem sa credem că s-a urmarit un scop précis, și 
anume, ,,fărâmițarea" pas cu pas a CEO. 

Azi, Craiova ll, în ianuarie, Ișalnița, apoi celelalte, pentru a 
termina cu CEO, asa cum il știm noi, DEFINITIV și în tăcere.

Ne ingrijorează faptul că se discută aproape exclusiv  des-
pre SPV-uri, despre viitorul CEO, despre banii ce trebuie alocați 
pentru zonele ce trebuiesc refăcute și aproape DELOC despre 
salariați, despre protecția socială a acestora, despre legea ce îi 
poate salva - 197/2021. 

Boșii sindicali, în mod incredibil, revoltător, au pactizat cu 
politicul și conducerea CEO, fiind afundați într-o suspectă și vi-
novată ,,tăcere", în aceste momente în care ar trebui să  ducă 
lupte ,,la baionetă" pentru soarta miilor de salariați anesteziați 
ce vor rămâne pe drumuri ! 

În acest timp, în acest haos numit CEO, cu lipsă cruntă de 
personal, de investiții, de minime reparații și revizii, cu depo-
zitele de cărbune în stare critică, se ridică vocea d.lui consilier 
Rușeț: ,,Directiva este să producem energie pe bază de carbune 
la CAPACITATE MAXIMĂ (!!)", încheie Florin Cimpoieru posta-
rea de ieri.

M.C.H.

De asemenea, în perioada 
19-22 septembrie 2022, la ni-
velul Inspectoratului Teritorial 
de Muncă Gorj, s-a desfășurat 
o campanie națională inițiată 
de către Inspecția Muncii 
pentru verificarea modului de 
respectare  de către benefici-
ari a prevederilor Legii numă-
rul 52/2011 privind exercita-
rea unor activități cu caracter 
ocazional desfășurate de zili-
eri, republicată, cu modifică-
rile și completările ulterioare. 
În urma controalelor efec-
tuate s-au aplicat amenzi în 
valoare de 51.000 lei și s–au 
trasat 34 măsuri de intrare în 
legalitate, arată instituția în-
tr-un comunicat de presă.

Obiectivele campaniei 
naționale au fost:

- identificarea beneficiari-
lor care folosesc zilieri şi lu-
area măsurilor care se impun 
pentru nerespectarea de că-
tre aceştia a prevederilor Le-
gii numărul 52/2011 privind 
exercitarea unor activități cu 
caracter ocazional, republica-
tă, cu modificările și comple-
tările ulterioare și a normelor 
metodologice de aplicare a 
acestei legi;

- creşterea gradului de 
conştientizare al beneficiari-
lor şi al zilierilor care desfă-
şoară activităţi cu caracter 
ocazional în domeniile sta-
bilite de legiuitor, în ceea ce 
priveşte necesitatea aplicării 

Amenzi mari pentru angajatorii din județ
* Bucătar fără carte de muncă, în Tismana. 20.000 

de lei - amendă pentru angajator

Un angajator din orașul Tismana a fost sancționat, săp-
tămâna trecută, de către inspectorii de muncă din ca-
drul Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj, cu suma 
de 20.000 lei pentru folosirea în activitate a unei per-
soane pentru care nu avea încheiat, în prealabil, con-
tract individual de muncă. Persoana depistată de către 
inspectorii de muncă presta activitate specifică mese-
riei de bucătar.

şi respectării prevederilor le-
gale în domeniul relaţiilor de 
muncă, stipulate de Legea 
numărul 52/2011, republica-
tă, cu modificările și comple-
tările ulterioare;

- diminuarea consecințelor 
sociale și economice negative 
care derivă din nerespectarea 
de către beneficiarii din do-
meniile controlate, a prevede-
rilor Legii numărul 52/2011 
republicată, cu modificările 
și completările ulterioare și a 
normelor de aplicare a aces-
teia;

- identificarea beneficiari-

lor care utilizează munca ti-
nerilor şi a copiilor fără res-
pectarea prevederilor  Legii 
numărul 52/2011 republica-
tă, cu modificările și comple-
tările ulterioare;

- identificarea beneficia-
rilor care folosesc zilieri în 
condițiile în care se impunea 
încheierea contractelor indivi-
duale de muncă și luarea mă-
surilor care se impun pentru 
respectarea de către benefici-
ari a prevederilor legale în do-
meniul relațiilor de muncă;

„De asemenea, în perioa-
da 19-23 septembrie 2022, 
inspectorii de muncă au efec-
tuat 43 de controale care au 
vizat atât relațiile de muncă, 
cât și securitatea și sănăta-
tea în muncă, fiind aplicate 
amenzi contravenționale în 
cuantum de 125.000 lei și 
dispuse 113 măsuri de reme-
diere a deficiențelor constata-
te”, declarat George Octavian 
Romanescu, inspector-șef al 
Inspectoratului Teritorial de 
Muncă Gorj.

M.C.H.
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Angajăm 
PROGRAMATORPROGRAMATOR

Cu o tradiție de 40 de ani în servicii de tehnologia informației, Centrul de Calcul 
SA Târgu-Jiu este unul dintre cei mai importanți furnizori de soluții și servicii IT 
din regiune, un brand recunoscut și la nivel național. Centrul de Calcul Târgu-Jiu 
- șansa ta de a lucra în industria IT chiar ACUM!

Cerințe:  
Buna cunoaștere a elementelor de bază 

a programării orientate pe obiecte
Proiectare și dezvoltare de aplicații 

informatice
Testare unitară și documentare cod 

sursă
Adaptarea aplicațiilor existente la 

cerințele clientului 
Participă la dezvoltarea și testarea 

aplicațiilor informatice și la corecția erorilor 
descoperite

Execută activități de administrare, 
mentenanță și suport tehnic al sistemelor și 
aplicațiilor existente

Participare activă în cadrul proiectelor 
dezvoltate de Centrul de Calcul

Candidatul ideal: 
Cunoștinte de programare și experiență 

în următoarele tehnologii/limbaje/medii de 

dezvoltare: C#, Java, .NET, Vaadin, ADF, 

TSQL, PLSQL

Cunoștințe economice (bazele 

contabilității, elemente de calcul salarial)

Limba engleză (cel puțin nivel mediu)

Beneficii Oferite:
Salariu (în funcție de nivelul de 

implicare, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

Alătură-te echipei noastre!
Toți cei interesați sunt rugați să trimită CV-ul la Secretariatul Centrului de Calcul 

din Târgu-Jiu (str. Tudor Vladimirescu, nr.17) sau 
la adresa electronică: sediu@centruldecalcul.ro

Atmosferă liniștită de toamnă pe Atmosferă liniștită de toamnă pe 
parcursul zilei de joi, cu puține parcursul zilei de joi, cu puține 
fenomene meteorologice notabilefenomene meteorologice notabile

Starea vremii în Gorj, cu Darius Andrei NoroceaStarea vremii în Gorj, cu Darius Andrei Norocea

Ziua de azi {Joi, 29 Septembrie 2022} va 
menține o vreme plăcută, atât din punct de vede-
re termic, cât și din prisma  fenomenelor atribuite 
instabilității atmosferice.

Cerul se va menține  predominant noros, ce 
este drept, în cea mai mare parte a județului 
nostru, temporar fiind așteptate și averse slabe, 

cel mult moderate de ploaie, în zonele din vestul 
și nord vestul teritoriului gorjenesc {mai ales în 
zona montană}, însă temporar își va face simțită 
prezența și soarele.

• În restul teritoriului pot să se ivească doar 
câțiva stropi.

Regimul termic maxim se va încadra per an-
samblu între: 8°C { Vf. Parângu Mare}... 23- 24°C 
{în zonele central sudice, dar mai ales în sudul 
Gorjului}!

Ca atare, vremea va fi mai caldă decât norma-
lul perioadei, după o perioadă destul de rece, cu 
precipitatii pe arii extinse, atât sub formă de ploa-
ie, cât și sub formă de ninsoare, în munți! 

Temperaturile maxime estimate pentru princi-
palele zone din județ:

• Târgu Jiu: 22°C 
• Rovinari: 23°C
• Motru: 22°C
• Turceni: 24°C 
• Padeș: 21°C 
• Țicleni: 23°C
• Târgu Cărbunești: 22°C
• Târgu Logrești: 22°C
• Bumbești-Jiu: 21°C
• Novaci: 19°C
• Rânca: 12°C
• Vf. Parângu Mare: 8°C
• Defileul Jiului: 18°C
• Vf. Oslea: 11°C
• Vf. Gugu / Godeanu: 9°C 
Analiză, text & foto 1: DARIUS NOROCEA 
Foto 2: Meteologix

Cu un potențial turistic extraordinar, Gorjul 
ar putea face în perioada următoare un nou 
pas înainte în atragerea de noi vizitatori. 
Oaspeții ajunși aici din diverse locuri ale țării 
sau chiar ale lumii vor putea folosi un „tou-
rist pass”, un card unic de acces la principale-
lel muzee și atracții turistice din județ. Ideea 
a fost prezentată la întâlnirea de marți de la 
Târgu Jiu cu ocazia Zilei Mondiale a Turismu-
lui, unde președintele ANAT Sud Muntenia, 
Valeriu Claudiu Ștefan, a prezentat un astfel 
de card care este funcțional la Argeș. Turiștii 
care vizitează acest județ au acces la câteva 
muzee contra sumei de 35.88 lei, pentru elevi 
și studenți fiind valabilă o reducere de 50%. 
Cardul poate fi achiziționat atât on-line, cât 
și de la muzeele sau unitățile de cazare, hote-
luri și pensiuni, din Argeș. 

Proiectul prezentat la Târgu-Jiu a stârnit in-
teres printre autoritățile județene, care au 
transmis că sunt interesate în implemen-

tarea unui astfel de proiect, mai ales că pentru ele 
costurile ar fi de zero lei. Astfel de carduri sunt frec-
vent utilizate în străinătate, iar acolo turiștii primesc 
reduceri nu doar la accesul în muzee, ci și la mij-
loacele de transport în comun, avantajele financiare 
fiind evidente. La Gorj, pentru început, în proiect ar 
urma să fie implicat Muzeul Județean, Muzeul de 
Artă, Muzeul „Constantin Brâncuși”, Casa Memori-
ală „Ecaterina Teodoroiu”, „Muzeul Casa Cartianu” 
și Casa Muzeu „Constantin Brâncuși” de la Hobița. 
Poate nu întâmplător Consiliul Județean Gorj a 
aprobat ieri suma de 60.000 de lei drept cotizație 
suplimentară către Asociația pentru Promovarea 
și Dezvoltarea Turismului „Acasă la Brâncuși”, al 
cărei membru fondator este. Asociația dispune de 
trei platforme digitale, respectiv: www.visitgorj.ro, 
www.acasalabrancusi.ro și www.brancusihome-
land.ro , pe care însă nu le-a mai folosit nimeni de 

Gorjul va avea 
„tourist pass”

ani de zile. Acum autoritățile dau asigurări că „pe 
lângă informațiile ce vor fi vizibile pe cele trei site-uri, 
funcționalitățile platformelor vor fi următoarele: ghid 
turistic, articole de promovare turistică, ghid audio, 
agendă culturală și evenimente, servicii locale de 
HoReCa, transport, agrement, oferte și promoții din 
partea serviciilor locale, recenzii. Aceste soluții infor-
matice generează atât posibilități de promovare în 
on-line, cât și de monitorizare a evoluției activităților 
de turism în județul Gorj”, se arată în proiectul de 
hotărâre.
 GELU IONESCU
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Un nou bazin acoperit de înot va fi realizat 
în Gorj. Acesta va fi amenajat în orașul 
Bumbești-Jiu. Investiția se ridică la peste 

20 de milioane de lei. 
Compania Națională de Investiții a scos la 

licitație lucrările de „proiectare-faza adaptare la 
amplasament, execuție lucrări și asistență tehni-
că din partea proiectantului pe perioada execuției 
lucrărilor aferent obiectivului de investiții: Proiect 
Tip - Construire Bazin de înot didactic și agrement 
Str. Gheorghe Dumitrescu Bumbești, Nr.14, oraș 
Bumbești Jiu, Jud. Gorj”. Firmele interesate au 

Comunicat de presă

29.09.2022

Lansare proiect 
„Digitalizarea IMM-urilor prin formarea angajaților”

 CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE GORJ în parteneriat cu CENTRUL DE CALCUL SA implemen-
tează în perioada 19 septembrie 2022 – 31 decembrie 2023 proiectul „Digitalizarea IMM-urilor prin for-

marea angajaților”, Cod SMIS 2014+ 142370, proiect co-fi nanțat prin Programul Operațional Capital Uman 
2014-2020. Proiectul se derulează pe o perioadă de 16 luni și are o valoare totală de 3.430.193,80 lei, din 
care contribuția Uniunii Europene este de 2.790.549,36 lei. 

      Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea nivelului de competență profesio-
nală a unui număr de 308 angajați din 32 întreprinderi care activează sau urmează să activeze în sectoare 
economice cu potențial competitiv identifi cate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă 
conform SNCDI localizate în Regiunea Sud-Vest Oltenia, în scopul îmbunătățirii accesului egal la învățarea 
pe tot parcursul vieții, a actualizării competențelor și a sporirii fl exibilității și competitivității acestora pe 
piața muncii.
  
 Principalele rezultate așteptate:

 - 308 angajați recrutați din întreprinderile care-și desfășoară activitatea într-unul dintre 
 sectoarele economice/domeniile identifi cate conform SNC și SNCDI sprijinite prin proiect, 
 conform criteriilor de selecție impuse de GS CS;
 - 308 angajați din grupul țintă participanși la progame de formare
 - 3 programe de formare profesională de specializare/perfecționare organizate.
 - 1 campanie informare și conștientizare derulată pe o perioadă de 16 luni, pentru 
 întreprinderi care-și desfășoară activitatea într-unul dintre sectoarele economice/domeniile 
 identifi cate conform SNC și SNCDI;
 - 100 întreprinderi care-și desfășoară activitatea într-unul dintre sectoarele 
 economice/domeniile identifi cate conform SNC și SNCDI implicate în campania de conștientizare;
 - 100 chestionare aplicate întreprinderilor implicate, în vederea identifi cării acelora 
 care sunt interesate în participarea angajaților la programe de formare profesională continuă;
 - 400 de angajați informați
 - 32 recomandări formulate pentru întreprinderile interesate în participarea angajaților 
 la programe de FPC, pentru includerea în activitatea de recrutare/selecție/înregistrare 
 grup țintă a angajaților acestora.
 - 1 ghid „Metode și tehnici inovative de FPC și învățare a adulților pe tot parcursul vieții”.
 - 5 programe personalizate de învățare la locul de muncă concepute;

Informații suplimentare/date de contact:

- Barbulescu Silvia Mihaela, Manager Proiect - CCI Gorj, tel. 0743.705.815, 
email: silviamihaelabarbulescu@gmail.com
- Mateescu Iuliana-Lorena, Coordonator L -  CCI Gorj,  telefon 0724.044.119, 
email lorena.mateescu@gmail.com
- Ionică Dragos-Viorel, Coordonator partener 1 – Centrul de Calcul SA, telefon 0722.214.808, email: 
dragos.ionica@centruldecalcul.ro

Proiect co-fi nanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital  Uman 2014-2020

Bazin de înot la Bumbești-Jiu. Cel de la Târgu-Jiu a fost recepționat
termen până la finalul lunii octombrie să depună 
cererile sau ofertele de participare.

Între timp, bazinul de înot de la Târgu-Jiu a fost 
finalizat. 

Miercuri a avut loc recepția lucrărilor, în 
prezența lui Tudor Șomăcescu, reprezentantul CNI, 
un târgujian foarte apropiat de lumea sportului.   

„Va urma, în curând, inaugurarea. Ne dorim să 
participe la acest eveniment campioana noastră 
Denisa Tîlvescu, dar și David Popovici. Este o 
investiție în valoare de 2 milioane de euro, finanțată 
prin CNI. Prinde, astfel, contur un nou proiect 
dedicat mișcării, educației și copiilor din orașul 
nostru. Intrăm, de altfel, într-o perioadă în care 
marile investiții demarate încep să se concretizeze”, 
a anunțat primarul Marcel Romanescu.

I.I.

Gorjenii, în top la salarii. Câştigul salarial mediu 
nominal brut în judeţul Gorj, în luna iulie 2022, a 
fost de 6149 lei, mai mic decât media la nivelul ţării 
cu 4,0%, respectiv cu 256 lei, a comunicat Direcția 
Județeană de Statistică Gorj. 

Aceste venituri plasează Gorjul pe locul 7 la ni-
vel național.

Cu un câştig salarial mediu nominal net de 3817 
lei în luna iulie, judeţul Gorj ocupă locul 8 în cla-
samentul judeţelor ordonate descrescător, salariul 
mediu nominal net fiind mai mic decât media la 
nivelul ţării cu 4,0%, respectiv cu 158 lei.

„Comparativ cu luna anterioară, câştigul salarial 
mediu net în judeţul Gorj a scăzut cu 86 lei, respectiv 
cu 2,2%. Pe sectoare ale economiei, nivelul câştigului 
salarial mediu net a fost de: 4483 lei în agricultură, 
silvicultură şi pescuit (+11,2%), 4833 lei în industrie 
şi construcţii (-4,8%) şi 3072 lei în servicii  (-1,0%)”, 
potrivit SJS Gorj.

Câți salariați are Gorjul

Efectivul salariaţilor din economia judeţului 
Gorj, la sfârşitul lunii iulie, a fost de 77.745 per-
soane, în creştere cu 126 persoane faţă de luna 
precedentă. 

Din totalul salariaţilor înregistrat la nivel naţi-
onal, efectivul judeţului Gorj reprezintă o pondere 
de 1,39%, ocupând astfel locul 26 în clasamentul 
judeţelor ordonate descrescător.

I.I.

Salariul mediu net în Gorj, cu 
4% sub media națională
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Peste 250 de voluntari au participat la 
curățenia făcut în orașul Rovinari, în ca-
drul campaniei ,,Le’s do it, România”. Pri-

marul Robert Filip a ținut să le mulțumească aces-
tora. Iată mesajul edilului:

,,Dragi prieteni,
Tuturor celor care ne-ați fost alături la acțiunea 

de ecologizare din cadrul Campaniei de Curățenie 
Națională – „Let’s do it, România”, vă mulțumesc!

Și nu ați fost puțini. Peste 250 de voluntari. De 
la angajați ai primăriei și ai serviciilor subordona-
te, consilieri locali, elevi și profesori de la cele două 
Școli Gimnaziale sau  simpli cetățeni. Cu toții meritați 
aprecieri depline.

Ați dovedit, încă o dată, că împreună putem face 
lucruri extraordinare și că atunci când este cazul ne 

Vezi pentru ce le-a mulțumit primarul Filip, rovinărenilor!Vezi pentru ce le-a mulțumit primarul Filip, rovinărenilor!
putem mobiliza exemplar.

Pe lângă faptul că ați fost foarte mulți, motivați și 
inimoși, m-a mai bucurat un lucru. Acela că, față de 
acțiunile precedente, mai ales cele din anii trecuți, 
cantitatea de deșeuri menajere adunate a fost mult 
mai mică. 

Asta înseamnă că, pe deoparte oamenii au 
conștientizat importanța păstrării curățeniei în 
spațiile publice, iar pe de altă parte, angajații care 
asigură curățenia în oraș își fac treaba cu respon-
sabilitate.

Suntem pe drumul cel bun!
Cu deosebită apreciere,
Robert-Dorin Filip”, a scris acesta în urmă cu câ-

teva zile, pe pagina de socializare.
M.C.H.

Casa Muzeu ,,Constantin 
Brâncuși”, de la Hobița, în straie de 
sărbătoare de Ziua Mondială a Turis-
mului!

Marți, 27 septembrie, Ministerul 
Antreprenoriatului și Turismului, 
alături de Consiliul Județean Gorj, 
Asociația Profesională Patronală de 
Turism Gorjul și Asociația „Acasă la 
Brâncuși” au organizat ample mani-
festări dedicate Zilei Mondiale a Turis-
mului, lansând totodată două noi rute 
culturale importante-„Ruta Cultural 
Turistică Națională a Destinațiilor 
Europene de Excelență (EDEN)” și 
„Ruta Cultural Turistică Națională a 
destinațiilor turistice din România, 
premiate de Federația Internațională 
a Jurnaliștilor și Scriitorilor din Turism 
(FIJET), cu trofeul de excelență «Mărul 
de Aur» pentru dezvoltarea și promo-
varea turismului”, transmit organiza-
torii.

De asemenea, aceștia mai fac 
cunoscut faptul că localitatea 

Sărbătoare la Hobița! Evenimente dedicate Zilei Mondiale a Turismului

Peștișani a fost invitată la întâlnirea 
reprezentanților Destinațiilor EDEN 
din România, ,,întâlnire ce a avut drept 
scop de a facilita dezvoltarea Rețelei 
EDEN, schimbul de experiențe și bune 
practici. În perioada 2008-2019 în Ro-
mânia au fost desemnate 39 destinații 
EDEN pentru cele 9 teme ale concur-
sului: turismul și patrimoniul local in-
tangibil, turismul și ariile protejate, tu-
rismul acvatic, turismul rural, turismul 
și regenerarea siturilor fizice, turismul 
accesibil, turismul și gastronomia loca-
lă, turismul cultural tangibil, turismul 
de sănătate și relaxare.

Ulterior întâlnirii, oaspeții din toată 
țara au fost conduși să vadă mai mul-
te destinații turistice importante din 
județul Gorj, una dintre acestea fiind 
Casa Muzeu Constantin Brâncuși din 
Hobița.

Aici, gazdele i-au așteptat pe invitați 
cu o expoziție de costume populare au-
tentice din zona comunei lui Brâncuși 
și o expoziție de tablouri reprezentând 

viața și opera marelui sculptor.
Cei peste 30 de oaspeți, veniți 

din toată țara, din zone cu puternică 
tradiție în turism-Mărginimea Sibiului, 
Rășinari, Suceava, Albac, Geoagiu Băi, 
Horezu, Perișani, Bistrița Năsăud, Bu-
zău, Vrancea, Brașov sau Timișoara 
au fost încântați să asculte poves-
tea vieții marelui sculptor Constantin 
Brâncuși, poveste rostită cu mult har 
de muzeograful Doina Pana.

Acasă la Brâncuși, la Hobița, 

au pășit și președintele Asociației 
Naționale a Agențiilor de Turism, Du-
mitru Luca precum și reprezentantele 
Ministerului Antreprenoriatului și Tu-
rismului, doamnele Steliana Cojoca-
riu și Iulia Dăngulea-ambele consilier 
biroul Relații Internaționale și Afaceri 

Europene.
Primăria Peștișani mulțumește 

și felicită pe această cale Consiliul 
Județean – Gorj, Asociatia Acasa la 
Brancusi, Asociația Profesională Pa-
tronală de Turism Gorjul și Ministerul 
Antreprenoriatului şi Turismului pen-
tru organizarea manifestărilor prile-
juite de Ziua Mondială a Turismului 
în județul Gorj. Un eveniment unic în 
România!”, mai transmit organizato-
rii acestor evenimente legate de Ziua 
Mondială a Turismului.

M.C.H.
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Aproape 100 de 
candidați și-au dorit 
să lucreze la spita-

lul din Târgu-Jiu, însă doar 

A luat cel mai mare punctaj „la scris”, dar a picat la interviu
Spitalul Județean de Urgență din Târgu-Jiu a scos la concurs șapte posturi de asis-
tent medical debutant, însă doar trei au fost ocupate. Zeci de candidați s-au arătat 
interesați de aceste slujbe, dar nu au reușit să ia măcar nota 5 atât la proba scrisă, 
cât și la interviu. Interesant este faptul că persoana care a obținut cel mai mare 
punctaj „la  scris”, a picat cu brio proba interviului. Posturile rămase neocupate nu 
vor mai fi scoase la concurs în acest an. 

jumătate s-au mai prezentat 
la proba scrisă organizată pe 
19 septembrie. La interviu, 
s-au calificat doar cinci per-

soane, notele nefiind unele 
foarte mari. Candidata care a 
obținut cel mai mare punctaj 
la proba scrisă, respectiv 77 

de puncte, a avut parte de o 
surpriză neplăcută la inter-
viu. Aici a fost notată cu cel 
mai mic punctaj, 15 puncte, 
ratând astfel șansa de a lucra 
în spital. Și o altă candida-
tă, notată cu 51 de puncte la 
proba scrisă, a picat interviul, 
primind doar 42 de puncte. 

Comisia de concurs a 
acordat punctaj maxim, 100 
de puncte, candidatei care la 

proba scrisă de verificare a 
cunoștințelor nu a reușit să 
ia decât 66 de puncte.

Alte două candidate au fost 
notate cu 92 și respectiv 62 
de puncte, promovând astfel 
concursul. Deși spitalul avea 
nevoie de șapte asistente me-
dicale debutante, restul pos-
turilor vacante vor fi scoase la 
concurs abia anul viitor.  

I.I.

După cum îmi exprimam opinia într-un ar-
ticol anterior, pe suprafaţa Parcului Naţi-
onal Domogled – Valea Cernei din care o 

suprafaţă importantă se găseşte pe teritoriul gor-
jean, pot fi întâlnite de cei ce doresc să fie, chiar  
numai pentru câteva ore, în mijlocul naturii forme 
şi fenomene ale naturii de o rară frumuseţe precum 
şi peisaje ce te pot lăsa „cu gura căscată”, mai ales 
acum în cumpăna verii.  

Problema ce se pune este că pe anumite perime-
tre din componenţa parcului, curăţenia, precum şi 
protejarea ambientului, încă lasă de dorit. 

Pentru a vedea cum au evoluat lucrurile, am 
repetat un traseu intrând pe una dintre porţile ce 
pătrunde până în inima locurilor. 

Este vorba despre drumul ce porneşte din Obâr-

Godeanu în cumpăna toamneiGodeanu în cumpăna toamnei
şia-Cloşani  prin Godeanu ca după ce trece munte-
le să intre pe teritoriul parcului pentru ca la final să 
intersecteze drumul care vine de la Herculane  mer-
ge spre Cerna Sat şi mai departe spre acumularea 
Valea lui Iovan până la Ciucevele Cernei. De la bun 
început trebuie spus că întreg traseul în această 
perioadă a anului este de o frumuseţe răpitoare 
şi l-aş recomanda fiecărui gorjean întocmai ca un 
pelerinaj. Iar dacă vom avea noroc de cer senin şi 
puţin vânt ce de regulă clarifica atmosfera de pâclă 
ce se formează de regulă vom fi fericiţii martori ai 
unei întregi simfonii de forme ale naturii desfăşura-
te până la linia orizontului. Dar şi o „încrengătură” 
de nori ce se lasă la final cu o furtună cu fulgere 
şi trăsnete în Valea Cernei privită din creasta ce 
traversează muntele pe drumul modernizat poate 
prilejui celor aflaţi acolo o multitudine de senzaţii. 
Curăţenia în zonă aşa cum am mai afirmat şi astă 
primăvară este nesperat de bună. Am observat la 
mai mulţi turişti nu toţi gorjeni ci din mai multe 
judeţe (după numerele de la maşini) că resturile 
mesei luate în natură erau puse în saci de plastic 
(simpli saci menajeri) ce apoi erau puşi în portbagaj 
şi (probabil) duşi la tomberoanele de gunoi (pe tot 
traseul eu am văzut doar unul singur dar probabil 
că or fi fost mai mulţi). O explicaţie a curăţeniei 
relative ar mai putea fi şi faptul că perimetrul este 
puţin locuit dar până la aruncatul molozului, re-
sturilor menajere şi a cutiilor cu tot felul de chimi-
cale ori vopseluri  cum am întâlnit în alt perimetru 
al Parcului Naţional Domogled - Valea Cernei e cale 
lungă. 

Resturi ce în mod sigur nu erau aduse de cei ce 
veniseră să viziteze dar neluându-se nici o măsu-
ră s-a continuat cu aruncarea lor la întâmplare. O 
concluzie trebuie totuşi trasă la final. Locurile cu-
rate sau menţinute curat impun respect. Şi atunci 
chiar şi cei ce au carenţe la capitolul civilizaţie nu 
vor mai arunca la întâmplare resturile picnicurilor 
ori a altor activităţi în aer liber şi miraculos chiar 
dacă nu va fi nimeni să le facă observaţie vor în-
cerca să lase locul curat după ei.  Acesta se poate 
constitui şi ca un exemplu pentru alte perimetre 

gorjene unde respectivii administratori s-au mărgi-
nit să fixeze doar taxe de intrare ori vizitare uitând 
de celelalte obligaţii pe care le au legate de respec-
tivele perimetre. 

Dar nu-i nimic o să mergem noi pe acolo ca să 
le aducem aminte că pe lângă drepturi au şi o gră-
madă de obligaţii pentru buna gestionare a supra-
feţelor respective şi că faptul că percepi o taxă îţi 
conferă pe lângă avantaje şi o grămadă de respon-
sabilităţi legate de acele zone. 

     MUGUREL PETRESCU                                
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Angajăm 
OPERATOR SUPORT TEHNICOPERATOR SUPORT TEHNIC

Cu o tradiție de 40 de ani în servicii de tehnologia informației, Centrul de Calcul 
SA Târgu-Jiu este unul dintre cei mai importanți furnizori de soluții și servicii IT 
din regiune, un brand recunoscut și la nivel național. Centrul de Calcul Târgu-Jiu 
- șansa ta de a lucra în industria IT chiar ACUM!

Cerințe:  

Bune cunoștințe de operare PC

Abilități de comunicare

Responsabil, punctual și organizat

Orientat către client și rezolvarea 

problemelor semnalate

Atitudine proactivă și de lucru în echipă

Capacitate de lucru în condiții de stres 

Este deschis să învețe rapid lucruri noi 

în domeniul IT și economic

Candidatul ideal: 
Cunoștințe economice (în special bazele 

contabilității și elemente de calcul salarial)

Experiență în lucrul cu aplicații de tip ERP

Cunoștințe legate de lucru cu baze de 

date relaționale de tip SQL

Beneficii Oferite:
Salariu (în funcție de nivelul de implica-

re, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

Alătură-te echipei noastre!
Toți cei interesați sunt rugați să trimită CV-ul la Secretariatul Centrului de Calcul 

din Târgu-Jiu (str. Tudor Vladimirescu, nr.17) sau 
la adresa electronică: sediu@centruldecalcul.ro

MarțiLuniLuniSâmbătă DuminicăJoiJoi Vineri Miercuri
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Dan Matei, șeful de facto al PNL Motru, rămas 
fără serviciu după ce a fost evacuat din biroul 
numărul unu al Direcției Publice Motru, și-a 
găsit în sfârșit serviciu. Liberalul este intrat 
deja cu un picior in CE Oltenia, participând 
la un simulacru de concurs pentru opt pos-
turi de referent la Direcția Comercială a CEO. 
Pentru cei care nu sunt dumiriți, CEO anga-
jează și TESA dar doar pe unii ,,de casă" cu 
pedigree, gen Matei, salariatul lui Dan Vâlcea-
nu, la cabinetul său parlamentar.

Mai exact, disperat și în lipsa de loc de 
muncă, Matei și-a găsit, tot pe linie po-
litică, serviciu. 

La CE Oltenia, evident, la Direcția Comercială 
ca referent la Achiziții. Deși nu are studii de spe-
cialitate, Matei Anton Dan (M.A.D.)a fost admis la 
proba de dosar și chiar la proba scrisă. Astăzi, cu 
începere de la ora 9.30, liberalul va susține intervi-
ul pentru post, dar putem spune că deja, respecti-
vul lucrează la CE Oltenia. 

Acum am înțeles pentru ce se petrecea în urmă 
cu câteva zile la Ghiocela. Pentru că Matei a reușit 
să intre în CEO pe ușa din față, în baza carnetului 
de partid, la fel că Gigel Jianu, membru în Direc-
toratul companiei, ajuns acolo pe același conside-
rent.

Liberalul șef Dan Matei, cu un picior în CEO! Se face referent Liberalul șef Dan Matei, cu un picior în CEO! Se face referent 
pe achiziții, în Direcția Comercială a companieipe achiziții, în Direcția Comercială a companiei

Ce mai contează că au prestat un management defectu-
os, unul la DP Motru iar altul, patru ani, la primărie...

A.STOICA
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,,Asociația pentru protecția animalelor „PRO ANIMALS”, 
Direcția Județeană de Management Integrat a Deșeurilor 
și Protecția Animalelor Gorj, direcție din cadrul Consiliului 
Județean Gorj, S.C. Edilitara S.A., Shopping Mall Targu-
Jiu vor organiza pe data de 2 Octombrie, începând cu orele 

Cei mai frumoși și blânzi cățeii din adăpostul public 
pot fi  adoptați sâmbătă, la târg! 
Căței mici sau mari, cu o față blândă, fioroasă sau chiar amuzantă, pui și adulți vor fi expuși, pe 2 
octombrie, în parcarea supraterană de la mall-ul municipal în cadrul celei de-a doua ediție a târgu-
lui de adopții “Prieten pe viață”. Evenimentul este unul special, deoarece o parte dintre cățeii ce 
pot fi adoptați vor fi prezenți fizic la târg iar o altă parte vor fi acolo prin intermediul fotografiilor. 
Câteva  dintre patrupedele pregătite de adopție, pot fi văzute în ”Gorjeanul”, cu rugămintea de a 
participa și fizic la târg, pentru a vedea aceste vedete cu lăbuțe și în mod real. 

13:00, în parcarea supraterană a Shopping Mall Targu-Jiu 
TÂRGUL DE ADOPȚII ,,Prieten pe viață” dedicat câinilor 
din adăpostul public Targu-Jiu!

În cadrul acestui Târg de Adopții va avea loc prezen-

tarea cățeilor pentru adopție ( adoptia NU se face 
pe loc, ci ulterior dupa selectarea cererilor pentru 
o adopție responsabilă), o campanie de informare 
despre importanța sterilizării ca metodă eficientă, 
umană și civilizată pentru reducerea numărului ani-

malelor fără stăpân, dar și despre adopția si aban-
donarea animalelor.

Atmosfera va fi întreținută, pro bono, de Emi și DJ 
Cucu, de la Noaptea Târziu, de interpreta de muzică 

populară Niculina Stoican, dar și de RUBY care va 
susține un concert în cadrul acestui târg de adopții. 
Totodată, în cadrul acestui eveniment va avea loc o 
demonstrație de dresaj, pictură pe față, dar și di-
verse activități dedicate copiilor.

Se pot face donații direct în urnă, în vederea 
achiziționării hranei pentru animalele aflate în adă-
post sau se poate dona hrană uscată și conserve, 
direct în coșul special aflat la intrarea în Carrefo-
ur!”, au transmis organizatorii. 

Membrii comunității știu faptul că adăposturile 
sunt supraaglomerate, iar organizatorii își doresc 
să ofere o mână de ajutor și să demonstreze faptul 
că există soluții eficiente, umane și civilizate pen-
tru a gestiona situația animalelor fără stăpân, iar 
metodele radicale nu reprezintă o soluție! 

Adoptând un cățel, puteți oferi o șansă la viață 
cățeilor care nu au nicio vină că au ajuns pe străzi 
și în adăposturi! 

A.S.
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Vom continuia şi astăzi să analizăm cu aten-
ţie ceea ce înseamnă blestemul dezbinării 
şi al păcatului trădării la români, fără pre-

tenţia de a pătrunde în profunzimea fenomenului ca 
atare, prin acceptarea uşor pragmatică a rolului pe 
care poate să-l joace atât contextul internaţional, cât 
şi situaţia internă a formaţiunilor statale existente 
pe teritoriul pe care îl numim cu drag spaţiul carpa-
to-danubioano-pontic, pentru a realiza accentuarea 
verticalităţii mesajului pe care îl transmite această 
temă adecvată unor vremuri tenebroase şi contro-
versate, aşa cum sunt cele din zilele noastre! Refe-
rindu-ne la dezbinare, asociată cu trădarea, totuşi, 
cei care critică des specificul nostru naţional se re-
feră, practic, în primul rând, la înclinaţia românilor 
spre turnătorie şi în acest fel s-ar zice că vocaţia lor 
este aceea de delatori şi, trădători, însă, orice s-ar 
spune, delaţiunea nu a fost, bineînţeles, inventată 
de către români, ci doar instituţionalizată la noi în-
tr-o formă mai aparte, cu veritabilă nuanţă malignă 
ce pregăteşte trădarea celui care apără interesul na-
ţional. Tocmai din acest motiv, vreau să reiterez fap-
tul că trădarea îmbracă uneori forma unui complex 
istoric autohton sau, original! Cu alte cuvinte, par-
tizanii teoriei de mai sus găsesc destule argumente 
în trecutul nostru, după cum am şi arătat deja, de-
oarece, dacă este să luam, de pildă, toate cronicile 
Evului Mediu Românesc, la fiecare pagină aproape 
dăm de trădare şi zavistie iscate de câte o pâră invi-
dioasă şi veninoasă, dar, totuşi, nu cred că trebuie 
să exagerăm, chiar dacă acest fapt nu schimbă cu 
nimic situaţia dată sau, chiar dacă am fi tentaţi să 
credem că, sub zodia Mioriţei, a dacului Bicilis şi a 
scrisorii lui Neacşu – probe mitico-istorice ale formei 
şi fondului delaţiunii pe aceste meleaguri, avem pă-
catul în sânge, în fibra noastră etno-genetică. 

,,Trădarea este abilitatea de a merge în acelaşi 
sens cu evenimentele”! (Catherine de Medicis)

Personal, nu cred că unii toarnă, neaparat, mai 
mult decât nemernicii altor neamuri; ceea ce însă 
ne poate singulariza şi particulariza este modul în 
care delaţiunea şi trădarea s-a stratificat în socie-
tatea noastră dezbinată, de-a lungul timpului şi cu 
precădere în decursul veacurilor, după cum am şi 
exemplificat deja, ajungând, nu o dată ca trădarea 
să fie chiar un factor decident în momente istorice 
precum şi un fel de practică socială! Altfel spus, la 
nivelul cel mai de jos, în forma ei benignă, s-a pur-
tat bârfa la gard (mutată la bloc, în anii construi-
rii socialismului), iar, pe măsura avansării pe scara 
ierarhiilor lumii noastre, se schimbă şi motivaţii-
le actului trădării – de la pălăvrăgeala (uneori nu 
chiar nevinovată) peste care se presăra ranchiuna, 
amestecată cu o doză de invidie şi, de laşitate, se 
ajunge la reclamaţie, semnată sau anonimă, după 
caz (în funcţie de puterea reclamatului şi de curajul 
reclamantului). Am putea spune că trădarea se ma-
nifestă ca o «virtute» modern şi mereu actualizată! În 
schimb, în sferele înalte, bârfa corelată cu trădarea 
se transformă în raport, referat, informare s.a., cu 
un rol fundamental în conservarea propriei noastre 
puteri şi (în) avansarea noastră în funcţie. A şti să-ţi 
dozezi turnătoria, să o plasezi, când şi cui trebuie, 
a fost pe aceste meleaguri o cheie a reuşitei, depline 
chiar şi cu preţul trădării! Din nefericire, practica a 
avut şi are o aderenţă de masă şi un rol distructiv pe 
măsură, deoarece, exploatată, cultivată, fructificată 
şi ridicată la rang de practică instituţională, cum am 
(şi) văzut, de către regimurile opresive, delaţiunea 
a făcut posibilă trădarea prin diferite manevre, nu 
numai instaurarea cu uşurinţă a dezbinării în Ro-
mânia, pentru că a dat şi nota caracteristică a trădă-
torului pământului românesc, deosebindu-l, întru-
câtva, de ceea ce au promovat despotiile orientale, 
unde cei câţiva din vârful piramidei au cunoscut şi 
controlat, cu o mână de fier, întreaga societate, care 
se mişca numai după voinţa conducătorului! Astfel, 
oamenii trăiau, parcă, în subconştientul întunecat 
al unui nebun, care alimenta viaţa reală cu propri-
ile sale himere. Aşa ceva nu putea să se nască fără 
un control riguros al tuturor nivelelor sociale, pe al 
căror consens tacit, impus ori benevol, s-au bazat.

Educaţia…şi Lecţia de viaţă!     Educaţia…şi Lecţia de viaţă!     

Blestemul dezbinării şi al păcatului trădării la români!
,,În politică este necesar, fie să îţi trădezi ţara, fie electoratul. Prefer 
să-mi trădez electoratul”! (Charles de Gaulle)

fascismul, comunismul cominternist, care s-au hră-
nit din teroare şi s-au clădit pe slăbiciunile put ome-
neşti! Prin urmare, înclinaţia oamenilor de la noi şi 
de la alţii spre trădare şi delaţiune a devenit arma 
cu care am fost supuşi de multe ori şi reduşi la tăce-
re! S-ar putea spune că turnătoria din elan patriotic 
era la fel de rară ca şi autodelaţiunea, deoarece, pe 
câţi români i-am auzit spunând: da, asta este vina 
mea!?…Încă din istoria scrisă şi nescrisă, am putea 
spune că societatea românească trăieşte, în conti-
nuare, sub spectrul fantomei acestui cadavru neîn-
gropat care este trădarea de neam! Acum avem doar 
mai multe situaţii, posibilităţi sau locuri unde pu-
tem turna. O facem «democratic», desigur, chiar, aşa 
cum se vede pe ecranele televizoarelor, care etalează 
toată panoplia genului de bârfă la gard şi mai ales de 
exerciţii ale discreditării! Tocmai de aceea, pe mine 
unul, nu mă sperie legi redundante care încearcă 
sa readucă delaţiunea în matca de odinioară, adică 
să o re-instituţionalizeze pentru a scoate la iveală 
trădarea în faţa intereselor străinătăţii! Dar, nu se 
mai poate motiva totul, numai prin demagogie stupi-
dă! Revoluţia cu eşarfă de lovitură de stat din urmă 
cu treizeci şi trei de ani, ne-a eliberat gura plină de 
salivă, dar, nu şi mintea prostită prin manipulări de 
tot felul! Acum se poate turna oriunde şi oricui, nu 
numai la Securitate. Într-un mod paradoxal, cred că 
acesta este şi sfârşitul delaţiunii prin încununarea 
trădării! În zilele noastre, când nici reclamaţiile sem-
nate nu mai sunt luate prea în serios fără documen-
taţii, note de fundamentare şi recomandări, o ano-
nimă are aceeaşi putere ca o găleată cu apă turnată 
în Deşertul Sahara sau în Dunărea secată de secetta 
verii! Astăzi, am evoluat fraţilor, delaţiunea se chea-
mă referinţa ori «recomandare» cu parfum de trăda-
re! Aşadar, societatea românească, fiind caracteriza-
tă de dezbinare, specifică stadiului de populaţie, nu 
de unitate, specifică stadiului de popor, relaţiile so-
ciale dintre români sunt – inclusiv la nivelul elitelor 
(autorităţi, manageri, medici, profesori, preoţi) sau 
în raport cu acestea – de repulsie, de batjocură şi de 
jecmăneală, sub zodiac banilor murdari, rezultând 
că viaţa românului este, tocmai din cauza români-
lor, o necurmată suferinţă şi că, deci, cei mai înver-
şunaţi duşmani ai românului sunt chiar românii şi 
că cel mai  antiromânesc comportament îl manifestă 
românii înşişi. Quod erat demonstrandum! Față de 
această concluzie, se impune, metodologic, preciza-
rea că toate concluziile pe care un om le desprinde 
chiar din viaţa cotidiană, constituie generalizări per-
sonalizate şi trădări individualizate, nu absolutizări, 
bazate pe evidența că fenomenele analizate au loc în 
majoritatea cazurilor, nu în toate, ceea ce înseam-
nă că ele, tot metodologic, acceptă excepțiile și că 
deci inclusiv omul obişnuit şi savantul, zâmbeşte şi 
se resemnează, mai ales dacă este aşezat şi la lo-
cul lui, poate chiar dacă se consideră o excepție sau 
chiar unica excepție! Devine, astfel, plauzibil că, în 
momentul începerii comunizării, societatea româ-
nească se găsea din punct de vedere etno-genetic 
la un stadiu căruia, metodologic, i se poate spune 
de pre-popo, un stadiu care a fost, însă, devastat în 
timpul dominaţiei ocupantului străin! Aceasta, pen-
tru că - spre deosebire de ocupanții externi (unguri, 
turci, austrieci, ruși), care au acționat fizic și/sau 
psihic, inclusiv omorând, asupra unor persoane sau 
comunități – regimurile opresive din ţară, dictatu-
rile, mai bine spus, au supus din interior distruge-
rii, atât totalitatea elitelor, cât și credinţele, valorile, 
normele, tradiţiile, moravurile, legile şi modelele de 
comportament ale națiunii, adică, tocmai esențele ei 
umane și naționale, provocându-i astfel dezumani-
zarea și deznaționalizarea, ceea ce relevă că, prin re-
gimurile dictatoriale, societatea românescă a trecut 
printr-o evidenţă de factură contra-istorică. Și, din 
moment ce regimul de ocupație înternă a dezlănțuit, 
ceea ce nici o ocupație externă nu a reușit, părăsirea 
masivă a țării, este incontestbil că regimurile care 
impun dictatura au fost de factură anti-istorică. 

,,Iubesc trădarea, dar urăsc pe trădător”! (Iulius 
Cezar)

Aşa cum de factură antiistorică sunt şi trădările 

intereselor naţionale şi jaful sistematic al bogăţiilor 
ţării! În aceste condiţii, cele trei cupluri de conse-
cinţe au avut următoarea involuţie: dezbinarea şi, 
respectiv, duşmănia au degenerat - prin părăsirea 
masivă a țării -  în dezertare naţională; slăbiciu-
nea psihică şi, respectiv, slugărnicia au degenerat 
- prin efectele secundare asupra stării economice a 
populației, ale acțiunilor contrare regimului între-
prinse de emigranți români (în special, prin cam-
paniile de la posturile de radio „Vocea Americii” și 
„Europa Liberă” de a i se ridica României „clauza 
națiunii celei mai favorizate” de către guvernul SUA, 
ceea ce însemna pierderea unor mari avantaje eco-
nomice) - în trădare de neam şi de ţară! Apare în 
astfel de condiţii nemotivarea şi, respectiv, delăsarea 
şi haosul care au degenerat - în condițiile economiei 
planificate, din «centralism democratic» în jaf cen-
tralizat şi sistematic, iar în condițiile noii economii 
de piață, din liberalism democratic în libertinism de 
jaf, rezultând faptul că starea de pre-popor a fost 
distrusă și că, deci,  societatea românescă a fost îm-
pinsă la stadiul anterior, de populaţie în care dezbi-
narea este la ordinea zilei, delaţiunea este la ordinea 
nopţii, iar trădarea la ordinea stăpânilor vremelnici! 
Aşadar, societatea românească, fiind caracterizată 
de dezbinare, specifică stadiului de populaţie, nu de 
unitate, specifică stadiului de popor, relaţiile soci-
ale dintre români sunt – inclusiv la nivelul elitelor 
(autorităţi, manageri, medici, profesori, preoţi) sau 
în raport cu acestea – de repulsie, de batjocură şi 
de jecmăneală, rezultând că viaţa românului este, 
tocmai din cauza românilor, o necurmată suferinţă 
şi că, deci, cei mai înverşunaţi duşmani ai românu-
lui sunt chiar românii şi că cel mai  antiromânesc 
comportament îl manifestă românii înşişi, aşa cum 
am precizat anterior! Altminteri, constatăm cu în-
dreptăţită stupoare că delatorul modern şi trădăto-
rul dintotdeauna s-au adaptat vremurilor mai mult 
ca niciodată. Noilor mijloace de comunicare, noilor 
abordări, noilor pretenţii ale conducătorilor. Trădă-
torii şi dezbinatorii neamului nu se mai mulţumeşte 
să trădeze pe sume derizorii, să spună neadevăruri 
ucigătoare (în schimbul unor avantaje sau, pur şi 
simplu pentru că trădătorul face pe el de frică), ci, se 
şi erijează în propovăduitor al delaţiunii ca virtute. 

Chiar dacă se bâlbâie înfricoşător, chiar dacă 
n-are pic de demnitate, chiar dacă se ţine de fusta 
(ori pantalonii) altora, trădătorul încearcă să pretin-
dă că, matematic vorbind, numărul trădătorilor ar 
trebui să crească în progresie geometrică, pentru că 
numai astfel i-ar fi bine acestei ţări!( Sic??!!). Cu alte 
cuvinte, de acum ar trebui să introducem în şcoli, ca 
materie obligatorie, «arta loviturii pe la spate» şi să-i 
învăţăm pe copiii noştri cum să-şi înşele aproapele 
şi cum să spurce ideea de prietenie. Să-i pervertim 
într-atât încât să zâmbească în faţă, să pretindă că 
sunt alături de oamenii de onoare, să facă gesturi 
amabile repetate care să-i convingă, iar apoi, nea-
vând curajul să suporte superioritatea semenilor, 
să-şi rezolve multiplele complexe printr-o delaţiune 
şi mai ales prin trădare! 

Aceasta este măreaţa pledoarie a trădătorului, 
iar, şansa noastră este că, încă, această ţară nu-i 
atât de pregătită să accepte a ridica trădarea la rang 
de virtute. Grupurile de lichele care încearcă s-o 
acrediteze sunt, din fericire, minoritare, dar, atenţie, 
numai pentru moment! Ele se străduiesc, disperat, 
să salveze imaginea trădătorului, ca şi a plagiatoru-
lui, să-l prezinte ca om de treabă şi onorabil! Dar, 
nici măcar membrii clanurilor nu dau doi bani pe 
trădător şi n-ar avea încredere în el nici măcar cinci 
minute! Aş vrea să vă văd, oameni buni, că, dincolo 
de frazele sale declarative, vă lăsaţi cu totul soarta şi 
destinul în mâna trădătorului!…Într-o societate care 
se respectă, trădătorul nu şi-ar mai avea locul! De 
fapt, nici nu şi-l mai are, în pofida aparenţelor! Chiar 
şi umbra locului său poartă stigmatul trădării şi al 
delaţiunii. 

Profesor dr. VASILE GOGONEA
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Sosirea sezonului rece este, an de an, propi-
ce pentru răceală și gripă. Durerea în gât, 
rinoreea (scurgerea de mucozități nazale), 

cefaleea sinusală și durerile asociate cu răceala și 
gripa sunt câteva dintre simptomele care pot deveni 
foarte supărătoare. Acestea se pot întâlni în rândul 
adulților de aproximativ 2-4 ori pe an, iar în rândul 
copiilor de până la 5-10 ori pe an.

Mai mult decât atât, simptomele de răceală și 
simptomele de gripă sunt, în anumite situații, atât 
de intense, încât pot afecta serios activitatea zilnică 
- profesională sau școlară.

Între răceală și gripă există unele asemănări din 
punctul de vedere al simptomatologiei, motiv pen-
tru care acestea pot fi confundate destul de ușor. 
Deși ambele sunt infecții virale respiratorii, acestea 
sunt cauzate de virusuri diferite și, totodată, debu-
tează diferit. În plus, gripa este mai severă decât o 
răceală obișnuită.

Prezentăm, în continuare, principalele diferențe 
dintre răceală și gripă, diferențe care vă pot ajuta să 
identificați dacă simptomele cu care vă confruntați 
la un moment dat indică o posibilă răceală sau gri-
pă.

Cum se manifestă răceala

Uneori puteți avea impresia că răciți din nou 
și din nou. Acest lucru se întâmplă deoarece exis-
tă aproximativ 200 de virusuri diferite care pot 
declanșa o răceală obișnuită.

Rinovirusul este cel mai frecvent întâlnit virus, 
el fiind responsabil pentru 50-75% dintre răcelile 
comune.

Cum se manifestă gripa

Gripa, spre deosebire de răceală, este cauzată 
de un virus complet diferit. Există, astfel, gripă tip 
A, gripă tip B, gripă tip C. Trebuie menționat faptul 
că virusul C dă doar o formă ușoară de gripă și nu 
provoacă epidemii.

Există însă mai multe tulpini virale ale virusuri-
lor gripale A și B care determină epidemiile de gri-
pă. În fiecare an este produs un nou tip de vaccin 
antigripal, care reprezintă o combinație a trei tul-
pini ale virusurilor gripale A și B care circulă mai 
frecvent.

Virusurile se răspândesc prin contact direct sau 
sunt aeropurtate, prin tuse sau strănut.

Riscul epidemiologic din școli si grădinițe poa-

Cum faci diferența între răceală și gripă. Recomandările 
specialiștilor de la Spitalul Județean

te crește șansa de a suferi de răceală sau gripă. 
De aceea, puteți avea impresia că micuții dumnea-
voastră aduc acasă microbi tot timpul.

Vestea bună este că după ce v-ați vindecat de o 
răceală cauzată de un anumit virus, nu vă puteți 
îmbolnăvi din nou de aceeași formă de răceală.

Simptomele răcelii

Dacă aveți oricare dintre următoarele simptome, 
există posibilitatea să suferiți de o răceală sau de 
o formă ușoară de gripă (cauzată de virusul C, de 
exemplu): rinoree (scurgere de mucozități nazale); 
nas înfundat (congestie nazală); dureri în gât; ochi 
roșii; strănut, tuse; febră ușoară, stare de oboseală; 
cefalee (durere de cap).

Simptomele gripei

Gripa, în manifestările sale agresive, determină 
simptome mai severe decât cele întâlnite în cazul 
unei răceli obișnuite. Iată care sunt acestea: febră 
mare, însoțită de transpirație și frisoane; dureri 
musculare și articulare; stare de slăbiciune și le-
targie; pierderea apetitului, greață și vomă. 

Uneori puteți dezvolta o infecție virală sau bac-
teriană mai gravă în urma răcelii și gripei (așa cum 
este bronșita). Dacă simptomele se agravează sau 
persistă mai mult de 10 zile, este indicat să vă 
consultați cu medicul dumneavoastră.

Simptomele de răceală și gripă ating, în general, 
intensitatea maximă în 1-3 zile și durează timp de 
7-10 zile, deși uneori pot persista chiar și până la 
3 săptămâni.

Asemănări și diferențe dintre răceală și gripă

Ambele sunt infecții virale respiratorii și împart 
anumite simptome (de exemplu tuse), însă sunt ca-
uzate de virusuri diferite.

Răceala și gripa au simptome relativ asemănă-
toare, dar gripa se manifestă mai sever.

Gripa este însă mult mai periculoasă decât ră-
ceala, necesită o abordare diferită și o monitorizare 
mult mai atentă. 

Pe lângă nivelul de complexitate și severita-
te, gripa se deosebește de răceală și printr-un set 
de simptome specifice, descris de experții in boli 
infecțioase de la Cleveland Clinic sub acronimul 
F.A.C.T.S.: Fever – febră; Aches - dureri musculare 
difuze; Chills – frisoane; Tiredness – oboseală și Su-
dden onset - debut brusc.

De multe ori, modul în care debutează boala ne 
ajută să ne dăm seama dacă suferim de gripă sau 
răceală. Nasul înfundat, durerile de gât și răgușeala 
indică o răceală, în timp ce gripa are un debut brusc 
și violent, dându-ne senzația „că am fost loviți de 
un camion”. În general, simptomele sunt mult mai 
intense și mai severe în cazul gripei.

În timp ce răceala afectează gâtul și nasul, gripa 
poate afecta inclusiv plămânii, putând conduce la 
complicații severe, cum ar fi pneumonia.

Diferă și perioada în care cele două boli se ma-
nifestă. Astfel, dacă răceala poate apărea în orice 
perioadă a anului, gripa se manifestă mai ales în 
timpul sezonului gripal, care începe de obicei în 
luna octombrie și durează până în luna martie.

Dacă în cazul răcelii simptomele se pot manifes-
ta chiar și timp de trei săptămâni, în cazul gripei 
acestea durează mai puțin, aproximativ o săptămâ-
nă. Însă, simptomele gripei sunt mult mai inten-
se, crescând riscul de bronșită, infecții ale urechii, 
pneumonie și chiar deces. De asemenea, în cazul 
gripei este recomandată odihna la pat între 2 și 4 
zile. 

Cum se tratează răceala și gripa?

Simptomele asociate răcelii și gripei vă pot afec-
ta ritmul zilnic. Oboseala vă poate împiedica să vă 
duceți la bun sfârșit obiectivele, iar tusea și dure-
rea de cap vă pot crea o senzație puternică de dis-
confort.

Tocmai pentru că sunteți mai vulnerabil(ă) 
atunci când vă confruntați cu diferite simptome de 

răceală și gripă, este important să aveți mai multă 
grijă de dumneavoastră în astfel de perioade. 

Iată cum puteți face acest lucru:
• Odihniți-vă cât de mult puteți și stați conforta-

bil în casă, la căldură.
• Hidratați-vă suficient. Cu alte cuvinte, beți 

apă, ceaiuri, supe calde în cantități suficiente: mi-
nimum 2 litri pe zi.

• Evitați fumul de țigară.
Totodată, tratamentul împotriva răcelii/gripei 

poate include medicamente, precum:
• Nurofen Răceală și Gripă, ce combină acţiu-

nea a două ingrediente active, ibuprofen şi pseu-
doefedrină, acţionând asupra simptomelor de gripă 
şi răceală: febră, durere în gât, durere de cap şi 
congestie nazală;

• decongestionantele sau un spray nazal cu 
soluție salină pentru nasul înfundat;

• antihistaminicele, care pot ajuta la ameliora-
rea secrețiilor nazale, a strănutului și a tusei seci;

• medicamentele care suprimă tusea (cunoscute 
ca antitusive): acestea pot fi utilizate pentru a ame-
liora o tuse seacă;

• medicamentele care elimină excesul de secreții 
de la nivelul mucoaselor (cunoscute sub numele de 
expectorante și mucolitice); ele pot ameliora tusea 
productivă.

ATENȚIE! Anumite medicamente pentru răceală 
și gripă nu trebuie administrate copiilor mici, fe-
meilor însărcinate, femeilor care alăptează sau per-
soanelor cu anumite afecțiuni medicale (ex. diabet, 
glaucom, hipertensiune arterială).

Dacă vă confruntați, de exemplu, cu răceala în 
sarcină, consultați-vă cu medicul dumneavoastră.

Nu trebuie apelat la antibiotice nici în cazul ră-
celii, nici în cazul gripei. Acestea trebuie adminis-
trate numai la recomandarea medicului, fiind pre-
scrise pentru a trata complicațiile gripei și nu gripa 
în sine. Antibioticele nu vor vindeca infecția virală, 
nu vor preveni transmiterea bolii celorlalți semeni 
și nici nu vă vor face să vă simțiți mai bine. 

Cum pot fi  prevenite răceala și gripa?

Există câteva lucruri simple pe care le puteți 
pune în practică, pentru a evita răceala sau trans-
miterea bolii la alte persoane: rămâneți în casă 
dacă nu vă simțiți bine; spălați-vă pe mâini în mod 
regulat, în special înainte de masă sau după ce vă 
suflați nasul; acoperiți-vă gura și nasul atunci când 
tușiți sau strănutați; nu atingeți cu mâna ochii, na-
sul și gura; nu împărțiți cu alte persoane paharele 
sau tacâmurile; curățați suprafețele de uz casnic, 
precum și suzetele și jucăriile copiilor; adoptați un 
stil alimentar echilibrat; consumați alimente boga-
te în vitamina C (de ex. citricele).

Vaccinul antigripal este cea mai bună protecție 
împotriva gripei, recomandat anual tuturor persoa-
nelor vulnerabile, începând cu vârsta de 6 luni.

Material informativ realizat de dr. Cornoiu 
Cristina, medic specialist medicină de familie - 
Cabinet Planificare familială - Spitalul Județean 
de Urgență Târgu-Jiu

Amenzi date de DSV la Amenzi date de DSV la 
Motru și CărbuneștiMotru și Cărbunești

Inspectorii Direcției Sanitar Veterinare și 
pentru Siguranța Alimentelor Gorj au efectuat, 
săptămâna trecută, 177 de verificări în județ, în 
domeniile alimentar și al sănătății și bunăstării 
animalelor.

În timpul controalelor efectuate au fost apli-
cate patru amenzi în cuantum de 5.100 lei, unor 
operatori și persoane fizice din Motru şi Târgu-
Cărbuneşti.

Doi proprietari de exploatații non-profesionale 
au fost amendați cu 1.200 de lei fiecare,  pen-
tru înstrăinarea unor animale fără documentele 
sanitare-veterinare necesare și, respectiv, pentru 
deținerea de efective de animale neidentificate și 
neînregistrate.

Alte amenzi de 1.200 de lei au fost date la două 
magazine alimentare, pentru comercializarea di-
rectă către consumatorul final a produselor ali-
mentare și a hranei pentru animale în spații ne-
corespunzătoare.

I.I.
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Vând terenuri în comu-
na Bolboși cu suprafața de 
16,02 ha și 6,24 ha cu cadas-
tru, acte în regulă și aviz de 
vânzare. Tel: 0741.420.059 
sau 0730.556.839.

Vând teren intravilan la 
ieșirea din municipiul Motru, 
pe partea dreaptă, la DN 67A, 
în suprafață de 2.021 mp. 
Pe teren este amplasată și o 
clădire Fabrică de Pâine în 
perfectă stare de funcționare, 
suprafață 663 mp, temelie la 
nivelul oblonului. Clădirea a 
fost reparată, deși a fost con-
struită în anul 2009. 

Telefon 0722 517 000 și 
0744 517 000.

 Vând casă locuibilă 3 
camere în Telești Gorj aferent 
5000 mp (vie, pomi, arabil, 
fânețe). Tel: 0722204294.
 Vând teren-siliște în 

comuna Stănești sat Curpen 
cu supraf 4693 mp având 
teren agricol și livadă 38 m 
deschidere poziție deosebită-
liniștită, cadastru și acte în 
regulă, peisaj, montan splen-
did. Telefon: 0768221121.

 Vând teren, loc casă 
stânga și dreapta șoseaua 
Târgu-Jiu - Cărbunești, loca-
litatea Pojogeni + Pojogeni sat 
(loc casă) + Târgu-Jiu vizavi 
de birourile Avicola la stradă. 
Telefon: 0762777847.

 Vând teren suprafață 

1,0279 ha cu amplasament 

în cartierul Bârsești, în apro-

pierea Liceului Agricol, latura 

S-E. Telefon 0764151013.

 Vând teren în Preaj-
ba 2750 mp, deschidere 20 
mp posibilități parcelare, 
preț 12 E/mp. (negociabil 
ușor). Telefon: 0741679247, 
0755954594.

 Vând convenabil 1 Ha 
pădure și separat 0,35 Ha 
pădure situate la 10 km de 
Motru sat Strîmtu-Larga. Te-
lefon: 0753686335.

 Vând teren la centură 
lat 19 mp spre calea ferată 11 
mp spre Preajba și 7218 mp 
din satul Primăriei Preajba. 

Telefon: 0760845015.

 Vând casă la țară în 
sat Duțești  la 3 km de Tg-
Cărbunești cu 4 camere, 
baie, coridor, 2 terase, boltă 
vie, pomi fructiferi, gradină 
și anexe. Teren aferent 2000 
mp. Telefon:  0744570048.

Vând teren intravilan în 
Turceni, parcele în suprafață 
de 3851 mp și 536 mp. Vând 
cazan țuică 130 l, preț nego-
ciabil. Telefon: 0723679862.

Vând casă cu teren 550 
mp, compusă din 3 camere, 
bucătărie + 2 băi, garaj mare, 
str Garofiței vizavi de Baza 
Tubulară. 

Telefon: 0766485512.

Vând teren S= 3200 mp 
deschidere 20 m, loc. Preajba 
lângă cartierul nou. Preț 13 
euro. Telefon: 0741679247.

 Vând garsonieră con-
fort I în Tg-Jiu situată pe stra-
da Islaz etaj 2. Preț 40.000 
Euro, negociabil. Telefon: 
0763690769.

 Vând teren seliște de 
casă în suprafață de 5000 
mp, cadastrat, situat în co-
muna Crasna, sat Cras-
na, la Șoseaua Județeană 
Curtișoara-Novaci, la 14 Km 
de Novaci  (Transalpina). Are 
canalizare apă, rețea electri-
că, plantație pomi fructiferi pe 
rod, cadru natural splendid. 
Se pretează pentru pensiune 
și alte afaceri. Preț negociabil.
Telefon: 0745752692.

Vând 1500 de mp teren 
situat în str. Meteor împreu-
nă cu 2 case, una locuibilă și 
una pe roșu. Cadastru efectu-
at, utilități existente (gaze, 
curent, apă, canalizare), fosă 
septică. Preț 148.000 euro.  
0722.847.010.

 Vând garsonieră si-
tuată pe centru pietonal, 
vis-a-vis de Teatrul ”Elvira 
Godeanu”. Garsoniera este 
decomandată: hol, living, 
bucătărie, cămară, baie, cu-
mulat 26mp și un balcon de 
9.45mp. TOTAL SUPRAFAȚĂ: 
35 MP. Îmbunătățiri: centra-
lă termică, aer condiționat, 
hidroizolație garantată 50 de 
ani și lift schimbat în anul 
2020. Suprafață generoa-
sa, permite compartimen-
tarea în 2 camere. Vizionări 
la orice oră. PREȚ – 50.000 
EURO. TELEFON CONTACT – 
0721239539

 Vând teren cu imobil 
4610 m2 în sat Copăcioa-
sa, comuna Scoarța cu des-
chidere DN 67 Târgu-Jiu - 
Târgu Cărbunești. Telefon: 
0251595355, 0770562634. Vând autoturism Rena-

ult Simbol, 90000 Km, Euro 

5. Vând haină damă, din bla-

nă de dihor. 0762280739. 

Vând teren intravilan cu 
certificat de urbanism și pro-
iect în lucru 5000 mp (2500 
mp intravilan și 2500 extravi-
lan), 18 m lățime la 4,5 km de 
Tg-Jiu, în cartier nou, lângă 
Pădurea Mărgăritarului. Preț 
75.000 lei, negociabil. 

Telefon: 0771566173.

Vând 3 loturi teren in-
travilan la ieșirea din Motru, 
pe partea dreaptă. Fiecare lot 
are suprafața de 7.000 mp și 
deschidere la DN 67 Tg-Jiu – 
Drobeta Turnu Severin de 52 
m. Preț 35E/m2 negociabil

Bonus se oferă POST TRA-
FO, 2 transformatoare, apă, 
gaze, canalizare. 

Telefon: 0722 517 000.Vând apartament 3 ca-
mere, zona Fântâna Sâmbo-
teanu, multiple îmbunătățiri. 
Preț negociabil. Telefon: 
0733326900.

Vând casă în construcție 
P+E, parter locuibil, toate 
facilitățile, teren 2400 mp, 
pomi fructiferi, vie, fântână, 
curent 3-80. Sau schimb cu 
apartament etaj 1, cartier 8 
Mai, 9 Mai, Republicii. Apar-
tament 2 camere + diferența 
de bani. Tel. 0746.576.670. 

 Vând casă și te-
ren, 1243 mp, Tg-Jiu, str. 
Petrești, 65 E/mp. Telefon 
004915144969263.
 Vând țuică de fruc-

te, de foarte bună calitate, 
de la Rugi, preț negociabil. 
0728260150.

Vând cabină tractor 650, 
piese, cauciucuri 900/20, bu-
toi, putină, instant, acordeon, 
plug, prășitoare și piese de 
schimb. Tel. 0768.794.204.

 Vând casă în sat 
Strâmba Jiu, oraș Turceni, 
suprafață 4130 mp, pomi 
fructiferi, vie, fântână cu 
posibilități de racordare la 
gaze. Preț negociabil. Telefon: 
0766727790, 0767240202.

 Vând construcții în 
suprafață totală de 1.200 mp 
în stare perfectă. În preț se 
adaugă și alimentarea cu apă, 
gaze, canalizare, energie elec-
trică direct de la stația CEZ 
Electrica Leurda!!! Preț 400-
500E/m2. 0722 517 000

 Vând teren în Tg-Jiu, 
str. Tismana, prima stradă, 
2100 mp, cu deschidere la 2 
străzi, poziție deosebită, cu 
toate utilitățile. Preț negoci-
abil, 29 euro/mp. Relații la 
telefon: 0722714333.

 Vând apartament cu 
două camere în Târgu-Jiu, 
str. G-ral Christian Tell, par-
ter, dotat cu centrală termi-
că, parchet din lemn masiv, 
gresie, faianță, termopane, 
semimobilat, suprafață utilă 
47,5 mp + dependințe + 11mp 
suprafață în fața blocului. 
Preț 80.000 euro, negociabil. 

Telefon: 0760.293.936. 

 Vând teren intravilan 
în suprafață de 5.000 mp in 
satul Artanu din comuna Ne-
gomir. Preț negociabil. Tel. 
0253285289 după ora 19.00.

 Vând casă 3 camere 
în localitatea Copăcioasa - 
Scoarţa, suprafaţă  6.300 mp. 
Telefon 0763908300.

 Vând casă cu teren 
în suprafață de 1100 mp cu 
toate utilitățile în zonă foar-
te liniștită. Preț negociabil. 
0768019898

Vând Fabrică de Pâine în 
perfectă stare de funcționare 
în municipiul Motru. Telefon: 
0722517000
 Vând teren intravi-

lan la ieșirea din municipiul 
Motru, pe partea dreaptă, în 
suprafață de 22.000 mp cu 
deschidere la stradă de 155 
m. Preț 35E/m2 negociabil. 
Pe teren sunt amplasate și 
3 clădiri în suprafață totală 
de 1.200 mp, POST TRAFO, 
2 transformatoare, alimenta-
rea cu  apă, gaze, canalizare, 
energie electrică. 

Telefon: 0722517000.

 Vând teren suprafață 
2200 mp, loc. Bengești sat 
Ungureni, Jud. Gorj. 

Telefon: 0760318763.

 Vând casă rustică lo-
cuibilă, racordată la apă și cu-
rent, cu teren aferent, în com. 
Schela, sat Schela, str. Minei. 
Preț negociabil la fața locului. 
Telefon 0783.109.625.

Vând cărămidă din de-

molări, 500 bucăți, preț nego-

ciabil. Telefon: 0784065444.

 Vând vin și țuică de 
calitate - negociabil carti-
er Polata nr. 53.  Telefon: 
0353/417760.

Vând apartament cu 2 
camere în Târgu-Jiu, str. Ni-
colae Titulescu, stare foarte 
bună, et. 4/4. 

Telefon: 0769010205.

Vând teren silişte casă 
situat în cartier Polata cu posi-
bilă racordare la toate utilită-
ţile, negociabil la faţa locului. 
Informații tel: 0353/417760.

Vând casă locuibilă cu 
4 camere, bucătărie de vară, 
plus Anexe în localitatea Te-
homir, comuna Slivilești, 
jud. Gorj. Relații la telefon 
0766744312. 

 Vând Ford Focus 1.8 
TDCI 2008, în stare perfectă 
de funcționare. Preț și amă-
nunte la tel. 0766.459.497.

 Vând trei terenuri 
agricole, în suprafață de 
câte 3300 mp, front stradal 
12 m, C.F, posibilități apă, 
canalizare, cablu, și 4,2 ha 
teren, vegetație forestieră, 
în comuna Scoarța, sat Ce-
rătu de Copăcioasa. Preț, 
negociabil la fața locului. 

Telefon: 0761645595. 

 Vând casă  în 
suprafață totală 78 mp, cu 
anexe gospodărești (46mp) și 
curte(942 mp) în satul Călu-
găreasa jud. Gorj, precum și 
teren agricol (1,54 ha). 

Telefon 0721.242667.

 Vând Renault Me-
gane 1,6 benzină, Euro 4, 
stare foarte bună, culoare 
vișiniu ITP la zi. Preț 3600 lei. 
0770318800.

 Vând moară pen-
tru furaje, tărâțe și făină la 
preț de producător. Telefon 
0746680411.

Vând vin roze, preț 6 
lei/litru. Tel: 0768540951. 

 Vând familie de albi-
ne, ceară, propolis, centrifu-
gă, motoretă, abric, circular, 
plug cu prășitor cu tracțiune 
animale, scule tâmplărie dife-
rite. Tel.: 0731458566.

 Vând apartament 
cu 2 camere, Str. Olari, 
cu îmbunănățiri, etaj 4, 
preț negociabil. Telefon: 
0777368093.

 Vând țuică, vin alb 
și roze. Preț negociabil. Tel. 
0767395725



Vindem 2 spații cu te-
renuri intravilane în munici-
piul Motru:

- unul cu sediu moară în 
stare bună, reutilizabil în alte 
domenii, 493 mp și suprafață 
teren 3.699 mp, deschidere la 
Drumul Național Motru – Dr. 
Tr. Severin 47 m;

- al doilea spațiu cu fabrică 
pâine - 663 mp, teren 2.021 
mp, deschidere la Drumul 
Național Motru – Dr. Tr. Seve-
rin 39 m. Relații la tel.: 0722 
517000 și 0744 517000.

 Închiriez apartament 
cu 4 camere str. Unirii, vizavi 
de Liceul Tudor, recent reno-
vat, de preferință  școlarilor / 
studenților, 350 E/ lună. 

Telefon: 0765008955.

Ofer spre închiriere ga-
raje construite pe teren pro-
prietate personală în Tg-Jiu, 
zona 9 Mai-Plopilor. 

Telefon: 0745541117.

 Ofer  servicii  de 
curățenie, menaj casă, birouri, 
apartament. 0772902003.

Închiriez apartament 
2 camere, decomandat, în 
zona Republicii, suprafață 
64 mp, pe perioadă foarte 
mare, complet utilat și mo-
bilat, în bloc supravegheat 
video, cu lift. Preț negocia-
bil la fața locului. Rog seri-
ozitate. 0766.535351.

Închiriez apartament 3 
camere (transformat din 4 ca-
mere), mobilat și utilat, cen-
tral, str. Traian, 330 euro/
lună. Telefon 0770318800.

 Dau în chirie salon 
manichiură pedichiură în 
str. Victoriei în clădirea fos-
tului Salon Naldis. Telefon:  
0721914681, 0744698059. 

 Închiriez teren în Dră-
goieni, pe drumul către car-
tier, deschidere 20 m. Preț 3 
lei/mp/lună. 0731019896.

 Închiriez apartament 
3 camere str 9 Mai, reno-
vat recent, 320 E/lună. 
0765008955.

Închiriez apartament 3 
camere, decomandat, complet 
mobilat lângă Parângu. Chirie 
negociabilă. 0760839696.

ÎnchirieriÎnchirieri AngajăriAngajări

 Vând apartament, cu 

două camere, în suprafață 

de 67 mp, în strada Mărgă-

ritarului. Locuința se află la 

etajul 3 și are două terase în-

chise, centrală termică, aer 

condiționat, parchet din lemn 

masiv de stejar. Se poate vin-

de mobilat sau nemobilat, 

preț 69 de mii de euro. Tele-

fon: 0762 664435. Locuința 

are și loc de parcare înclus în 

preț!

Închiriem URGENT clă-
dire nouă – etajul 1 și/sau 2, 
suprafață la sol 150 m2 în cen-
trul municipiului Motru. Pre-
tabil activități comerciale, ca-
binete medicale, etc. Relații la 
0722517000 și 0744517000.

 Vând teren intravilan 

împrejmuit, Mun. Tg-Jiu, car-

tier Iezureni, suprafață 3000 

mp, deschidere 30 m, parce-

labil. 0726.232.195
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 Închiriem  spațiu co-
mercial, în suprafață de 17 
mp în municipiul Târgu-Jiu, 
zona Autogării. Relații la 0757 
517 000. Preț 1000 de lei.

 Închiriez spațiu co-
mercial 49 m2 dotat cu toa-
te utilitățile pe termen lung 
situat în Bulevardul Eca-
terina Teodoroiu în spatele 
statuii Ecaterina Teodoroiu. 
0786768301.
Doresc să închiriez apar-

tament cu 3 camere, Str. 
Gheorghe Bărboi, Bloc nr. 6, 
Ap., nr. 64, pentru o familie 
serioasă, cu copii sau nu. 
Preț negociabil. 0739352688.

 Angajez lucrător-ges-
tionar la stație PECO în 
Peștișani. Condiții salariale 
avantajoase, cadru de muncă 
legal. Telefon: 0727351514. 

 Caut  femeie pentru 
îngrijire persoană bolnavă (fe-
meie), în Bârsești. 

Telefon: 0769213005

Caut femeie pentru în-
grijirea unei doamne imobi-
lizată la pat. Program 8 ore/
zi+libere+salariu 2000 ron/
lună. Telefon: 0771221338.

 Angajez femeie pentru 

administrare/menaj casă în 

localitatea Baia de Aramă. 

Condiții: 

- să fie pricepută în pregă-

tirea și servirea mâncării

- să fie o persoană comuni-

cativă, serioasă și organizată

- să locuiască în Baia de 

Aramă sau în localități înve-

cinate. Oferim salariu atrac-

tiv și carte de muncă. 

Relații la telefeon 0722 

517 000 și 0744 517 000

 Firmă de distribuție 
angajează agent de vânzări. 

CV-urile se primesc la 
constructiicraiova@gmail.
com. 

Telefon: 0731.504.036.

Unitate serioasă anga-
jează conducător auto profesi-
onist, în următoarele condiții: 
curat, ordonat și ținută office 
(costum), vechime cu carte de 
muncă cel puțin 10 ani, vâr-
sta 30-40 ani, dinamic și bun 
executant, fără probleme la 
legile circulației și altele. Se 
oferă salariu atractiv. CV-uri-
le se pot depune la adresa de 
e-mail agentiaec@gmail.com.

Relații la telefon: 0722 517 
000 sau 0744 517 000.

Unitate serioasă anga-
jează urgent conducător auto 
profesionist, în următoarele 
condiții: 

- experiență minim 7 ani;
- vârsta 30-45 ani;
- maxim 5 locuri de muncă 

anterior;
- serios, dinamic, respec-

tuos și bun executant, cu 
inițiativă;

- cazier curat;
- să-și însușească proble-

me administrative la sediul 
unității și să fie capabil să le 
rezolve;

- ținută office;
- poate fi un avantaj di-

ploma de absolvire a studiilor 
superioare, putând fi înca-
drat consilier. Se oferă salariu 
atractiv și bonuri de masă. 
CV-urile (în format Europass) 
se pot depune la adresa de e-
mail agentiaec@gmail.com

Relații la telefon: 0734 517 
000 (luni-vineri, între orele 
9.00 -15.00)

 Vând două plațuri de 

veci în Cimitirul Municipal 

Tg-Jiu, intrarea principală si-

tuat în aripa dreaptă, secția I. 

Preț negociabil, detalii la nr. 

telefon 0701025608.

  Vând, în rate, casă 

locuibilă 3 camere, beci, 

pivniță, fânar, magazie cere-

ale, fântână în curte, 0,25 ha 

teren arabil, posibilități de a 

crește păsări, animale mari și 

porci. 

Telefon: 0720450404 

Vând struguri Ananas, 
în sat Crețești, loc. Târgu-
Cărbunești, preț 1 leu/kg. 
Tel.: 0784019924.

Vând un porc în greu-
tate de 80 kg. Preț negociabil. 
Tel.: 0760963662.

 Vând Dacia Solenza, 
unic proprietar, taxe la zi, 
stare perfectă de funcționare. 
Tel.: 0769826381 

 Domn din comuna 
Scoarța doresc o doamnă care 
poate să locuiască la mine 
acasă, vârstă 60 ani. Telefon: 
0763241100.

MatrimonialeMatrimoniale

 Executăm acoperișe, 
mansarde, orice tipuri 
de reparații și vopsitorii 
acoperișe. 

Telefon 0728544356.

DiverseDiverse

Execut și repar urmă-
toarele articole: sape, cazmale 
(hîrleț), securi, topoare, bărzi, 
maiuri pentru spart lemne, 
scoabe și pripoane pentru 
cai. 

Telefon: 0761890450.

 Vând și/sau schimb cu 
2 garsoniere, et. 1, casă de lo-
cuit + teren la 12 km de oraș, 
canalizare, apă, gaze, cablu. 
Suprafață totală 2107 mp. 
Preț 100000 euro negociabil. 
Tel.: 0740063162.

 Repar și/sau schimb 

componente la laptopuri și 

calculatoare. Înlocuiesc Dis-

play, tastatura, mousepad, 

baterie, ventilator / Cooler, 

pastă termoconductoare, pla-

că de bază, procesor, memo-

rii RAM, HDD / SSD, unitate 

optică. Instalez Sisteme de 

operare Windows 7, 8, 10, 

programe, drivere, soluții An-

tivirus. Devirusez sistem de 

operare. 

Mă deplasez la domiciliul 

clientului. 

Telefon: 0731984506.

Anunț prealabil privind afișarea publică a 
documentelor tehnice ale cadastrului

Denumire județ: GORJ
Denumire: UAT COMUNA LICURICI
Sectoarele cadastrale nr.: 36

PRIMĂRIA COMUNEI LICURICI, împreună cu OFICIUL 
DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ GORJ, 
anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectoarele cadastrale nr.: 36, pe o perioadă de 60 
de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din 
Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării:  03.10.2022
Data de sfârșit a afișării:  02.12.2022

Adresa locului afișării publice: Sediul Primăriei comunei 
Licurici- Sala de ședințe.

Repere pentru identificarea locației: sat Frumușei, str. 
Principală, nr. 69 Județ Gorj, cod poștal 217281.

Date de contact: adresă e-mail primarialicurici@yahoo.com
     Nr. tel:0253/231647

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea 
fi depuse la sediul Primăriei și, totodată, conform art. 
48, alin (2) din Ordinul 1/2020: „Cererile de rectificare 
însoţite de înscrisurile doveditoare pot fi transmise la  sediul 
primăriei prin poştă sau curier, ori prin mijloace 
electronice, sau formulate în sistemul informatic, 
caz în care certificarea nealterării conţinutului înscrisurilor 
doveditoare odată cu redarea pe suportul informatic, va 
fi făcută de către deponent prin semnătură electronică 
calificată.”

Intervalul de depunere a cererilor de rectificare: LUNI-
VINERI, între orele 10,00-15,00
Informații privind Programul național de cadastru și carte 
funciară 2015-2023  se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa 
http://www.ancpi.ro/pnccf/

Închiriez spaþii birouri Închiriez spaþii birouri 

ultracentral. ultracentral. 

Relaþii la Relaþii la 

telefoanele: telefoanele: 

0253/214767; 0253/214767; 

0253/213409.0253/213409.
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SAȘA
(un mic pamflet)

Cațălușa lui vecina, speriată stă sub șatră,
Nare ca la bloc mansardă,
Nici covor să între-n baie, cum o răsfăța vecina, 

când o îmbăia în cadă!?
Aici strigă la ea, Cuța... E cuminte sărăcuța!
Nu-i potaie, ca la bloc, nu se stampără de loc
Deși e cam speriată, latră într-una, latră, la-

tră...!
Să nu iasă în uliță, i-a pus vecina fonti-ță, ca 

un ciucure la gât.
Si i-a dat cu vopseluță, si pe bot și pe lăbuțe,
S-o cunoască....!
Când s-a dus la moară-n sat, a urcat-o în 

căruță...
Că, vezi doamne, e desculță, si se-n țeapă în-

vreun șteap!?
Uite-așa trecu o vară, de-a ajuns SAȘA la 

țară..!
Unde fata lui vecina, tot la fel și ea ca mama, 

grijulie, o ea-n brațe și-o răsfață...!
Dar în lesă, n-o mai lasă, si nici ca să doar-

mă-n casă, ca la bloc...
Are-o cușcă lângă soc, unde doarme pe-un co-

joc..
Ea, nu vrea să fie falsă, doar ne dă o lecție....
Câinii, nu se țin în casă.... Nici la bloc!?

GH. VASILUȚĂ

O analiză metaliterară a „Testamentului unui revoltat”O analiză metaliterară a „Testamentului unui revoltat”

1. Satiră și fabulă

Iată-mă pus în situația, incredibilă, - și ide-
ală totodată, de a demonstra că un text literar e, 
totuși... literatură și ficțiune. Cum am un doctorat 
în hermeneutica literaturii, îmi asum misiunea pe 
care am prilejul s-o adecvez unei receptări corecte 
a mesajului – unul inevitabil și de teorie a litera-
turii – unuia din megapoemele mele cu tentă vădit 
satirică.

Dar ce este satira? Este o scriere în versuri sau 
în proză în care sunt criticate defectele morale ale 
oamenilor sau aspectele negative ale societății, cu 
intenții moralizatoare. Satira este deopotrivă o ca-
tegorie estetică din sfera comicului mordant, care 
critică violent și caricatural pe cineva sau ceva. 
Ideea se susține deoarece elementul satiric intră în 
componența a numeroase opere de literatură româ-
nă și / sau universală.

Însă „Testamentul unui revoltat” este de ipso 
et de facto o fabulă, ce-i drept, necruțătoare care 
îngroașă grotesc trăsăturile unor personaje fie ele 
negative, pozitive, neutre. Fabula este specia genu-
lui epic în proză sau în versuri, în care personajele 
sunt animale, plante, lucruri (puse, ce-i drept, în 
situații omenești fie ele și deseori neplăcute cui-
va care, din nefericire s-ar recunoaște în oglinda 
evident fabulatorie). Explic pentru cei nedumeriți: 
fabulația este o poveste alegorică (și cuprinsă într-o 
operă literară) și totodată o figură retorică prin care 
se redă ca real ceva imaginar. Fabula poate fi expli-
cită și simultan implicită. Dar să citez, în sprijinul 
demonstrației mele academice, pe însuși Lessing: 
„Dacă reducem un principiu etic general la un caz 
special, dând acelui caz realitatea și dacă am com-
pune dintr-însul o poveste prin care se recunoaște 
principiul general, atunci acea compoziție literară 
se numește fabulă. Uneori în fabulă apar ca perso-
naje și oameni”.

2. Distopie și antiutopie

În „Testamentul unui revoltat apare și un oa-
recare electrician mediocru care – nu se știe din 

- Un eseostudiu de Ion Popescu-Brădiceni sau o lecție de teoria literaturii pentru toți cititorii -

I. O misiune asumată prin adecvare
ce motive - primește titlul de cetățean de onoare 
al unui oraș oarecare dintr-o țară oarecare de pe 
mapamond. 

Cum nu i se cunoaște numele, imediat, autorul 
izbutește să deturneze fabula în distopie și chiar 
antiutopie cu o valabilitate mondială ca-n „Meta-
morfoza” lui Kafka (al cărei personaj se transfor-
mă într-o halucinantă gânganie, fantastică și an-
goasantă) ori ca în „Ferma animalelor” a lui Orwell 
care este tot o fabulă extinsă în care sub semnul 
principiilor democrației, frăției și egalității și sub 
conducerea porcilor, ele instaurează un sistem co-
lectivist. 

Într-o poveste plină de umor, însă unul <<noir>>, 
apar și în textul pe care-l analizez în paginile de 
față intitulat, semnificativ, „Testamentul unui re-
voltat” împotriva amarului, grețosului Târg, unul în 
care politica e, clar, de doi bani și-o para chioară 
personaje dubioase. Că fabula mea are și câteva 
elemente de apolog e de domeniul evidenței, dar 
ea este cu predilecție o lucrare fabulativă (și deloc 
nonfabulativă). 

Personajele „Testamentului unui revoltat” sunt 
toate niște gâze: un greier în care recunoaștem 
leneșul din celebra fabulă „Greierele și furnica” din 
repertoriul „clasic”. Dar cum și în stupul cu albi-
ne sunt trântori, adesea acestora li se pot substi-
tui viespoii care ucid producătoarele de miere. Cea 
de-a doua substituție a greierului care n-a reușit să 
ajungă în Ithaca la Penelopa sa, e gândacul infect, 
Kafkian, repet ca să nu existe dubii de înțeles al 
atitudinii mele „codificate” dar diseminată semiotic 
în semn de opoziție categorică la „crunta entropie” 
din „sala de spectacole” a lumii „în timp ce crista-
lul memoriei lin se rotește.” ca să denunțe aspecte 
hilare ale unor întâmplări neverosimile, învăluite 
într-o dulce mediocritate de care orice societate se 
face mereu imprevizibil vinovată și trebuie amenda-
tă ca atare drastic.

3. Autonomia și heteronomia literaturii

Acum să vedem ce-i cu aceste acuzații pe care 
niște cititori, care probabil s-au simțit cu musca pe 
căciulă, mi le-au adresat, confundând autonomia 
cu heteronomia literaturii. Și de data aceasta pot da 
lămuririle de rigoare, atenționând că, prin definiție, 
ficțiunea este o reprezentare produsă de imaginația 
cuiva și care nu are corespondent în realitate. 

Ea relevă o latură specifică a creației artisti-
ce, calitatea ei de a sugera iluzia unor întâmplări 
adevărate, când de fapt cele înfățișate reprezintă o 
plăsmuire a imaginației, fiind inventate de autor. 
Literatura se deosebește de istorie prin aceea că 
autorul operei literare nu copiază realitatea, ci o re-
creează în planul ficțiunii datorită fanteziei sale. 

Or toată acțiunea din „Testamentul unui revol-
tat” se petrece într-o Ithacă reinventată metamito-
logic. Personajul se dedublează căci are ca însoțitor 
pe „călătorul celălalt care bolborosește o formulă 
secretă.” Așadar cel care-și asumă „testamentul” 
este tot un personaj-ficțiune, într-un arhitext în 
care își reînscrie ființa într-o epopee din era post-
mitică.

4. Nivele de ruptură

Complexitatea poemei epicolirice și filosoficomo-
rale e dată de mai multe nivele de ruptură, căci eve-
nimentele se derulează pe mai multe paliere. Prin 
urmare, „revoltatul” (cu trimitere la Albert Camus 
– n.m.) e o ființă de hârtie cum ar spune Roland 
Barthes. 

Ca atare realitatea n-are motive să dea din umeri, 
stupidă și ternă întrucât ea nu există deloc într-o 
Ithacă, repet, existentă doar ca mit cultural-literar 
împrumutat de la Homer și încă fertil ca „studiu de 
caz” neperisabil în eon. 

Să reamintesc definiția lui Aristotel dată ficțiunii: 
„datoria poetului nu este să povestească lucruri în-
tâmplate cu adevărat, ci lucruri putând să se în-

tâmple în marginile verosimilului și necesarului 
(vezi „Poetica”). În acest sens, filosoful distinge între 
istorie, care înfățișează faptele întâmplate aievea, și 
poezie, care inventează fapte ce s-ar putea întâm-
pla. 

Cât privește megalomanii și narcisiștii, lumea 
este deja îmbâcsită cu ei, iar personajului ficțional 
și de hârtie – în postură de povestitor și retorici-
an al unei epopei transmoderne – îi e scârbă, din 
postura de cronicar, de observator și de „purtă-
tor de steag al adevărului despre inșii versatili, 
sprijiniți din umbră de vreo hahaleră virgină dar 
cu vreo slujbă de purtător de cuvânt la teatru și la 
prefectură) în „Orașul de frunze” (altă stampă chi-
nezească din același ordin al literaturii autonome 
adică ficționale – n.m.) renunță să mai încrimineze 
„turma de cetățeni asfixiată de tembelismul liberal” 
(adică să-și răzbune destinul eșuat, în penibilul / 
ridicolul „cald-ocrotitor” al mulțumirii de sine, ar-
hisuficient o vreme ca să-i supraviețuiască, încon-
jurat de „javrele cele istorice”. 

Ca atare, „revoltatul” găsește soluția salutară a 
revenirii la o normalitate nenocivă, „selectează atent 
în eprubete făpturile fantastikonice, paradiziacolu-
ciferice”, cu scopul de a epura o realitate mizera-
bilizată de eventualii ipochimeni care o infectează 
cu virușii unei prostocrații extrem de ganglionare, 
cancerigene, periculoase pentru o societate care-și 
dorește să învețe carte, să citească, să creeze artă, 
literatură, fie ea mai ales eficientă educațional și 
politic.

5. Opera literară: un fapt de limbaj

Ca să-mi forțez oleacă / depoziția mea herme-
neutică înspre inevitabilul final, să precizez că 
opera literară e eminamente un fapt de limbaj; 
referențializat și expresiv, ambiguu obligatoriu 
(deși abstract-concret) și de modelizare secundară. 
Opera literară este redusă la text și... atât. Oricare 
alte considerente îi viciază statutul diferit ca na-
tură și ca organizare. Opera literară nu comunică 
ceva tranzitiv ci se comunică pe sine reflexiv, afir-
mă și Tudor Vianu într-un foarte cunoscut studiu 
științific; iar stilul e inseparabil de opera literară. 
(va urma)

          ION POPESCU-BRĂDICENI, Scriitor
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CLASAMENT

Pos. Echipa    Juc V E P GM GP GDif Pts
1.SCM Politehnica Timișoara DivA   2 2 0 0 70 59   11  6
2.CSM Reșița     1 1 0 0 39 22   17  3
3.CSU Constantin Brâncuși    1 1 0 0 25 24     1  3
4.ACS Unirea Sânnicolau Mare   2 1 0 1 60 61     1  3
5.CSM Oradea DivA     2 1 0 1 62 67    -5  3
6.AHC Drobeta     0 0 0 0 0   0     0  0 
7.CS Universitatea Craiova    2 0 0 2 60 64    -4  0
8.CSU Politehnica Timișoara   2 0 0 2 52 71  -19  0

Echipa de handbal CS UCB Târgu Jiu va juca, 
duminică, primul meci pe teren propriu din noul 
sezon. ,,Universitarii” vor evolua în Sala Sporturilor 
din municipiu împotriva formației CSM Oradea II. 
Jocul a fost programat la ora 11.30, iar intrarea 
este liberă. Partida contează pentru runda a treia 
a Seriei C din Divizia A. UCB a stat în etapa pre-
cedentă după ce câștigase meciul inaugural de la 
Craiova, scor 24-25.

CĂTĂLIN PASĂRE

Debut în fața fanilor pentru UCB Târgu Jiu

Cursuri organizate Cursuri organizate 
de AJB Gorjde AJB Gorj

Asociația Județeană de Baschet Gorj, prin Co-
legiul Județean de Arbitrii de Baschet Gorj, orga-
nizează, în această toamnă, „Cursul de instruire 
și pregătire al arbitrilor și oficialilor de baschet” 
în vederea obținerii licenței de arbitru divizionar/
oficial/statistician. Cursurile gratuite încep în 
data de 15 octombrie 2022 și vizează pasionații 
de baschet, atât băieți cât și fete. Cei care doresc 
să participe sunt rugați să trimită un email către: 
m.vlaicu@yahoo.com. Cursanții vor fi familiarizați 
cu Regulamentul Oficial al Jocului de Baschet 
(ROJB), interpretările Regulamentului Oficial al 
Jocului de Baschet(IOROJB) și managementul jo-
cului de baschet. Durata este de 6 luni de zile, iar 
modul va fi structurat în cursuri teoretice și cur-
suri practice, susținut de lectori cu o experiență 
vastă în domeniul arbitrajului. 
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Dinamo București a fost învinsă în cam-
pionat la Târgu Jiu, iar “câinii roșii” vor 
acum să-și ia revanșa în Cupa României. 

Meciul cu Viitorul se dispută în această seară, de la 
ora 21.30, iar antrenorul oaspeților, Ovidiu Burcă 
vrea să-și ducă echipa în grupele competiției. Trupa 
lui Florin Stîngă a trecut de bucureșteni cu 2-0 în 
etapa a treia a ligii secunde. Deși respectă formația 
gorjeană, Burcă a declarat că unul dintre obiective-

Burcă nu concepe un nou eșec cu Viitorul: Cupa României rămâne un obiectiv 
important al clubului

le clubului este un parcurs cât mai lung în cupă. 
Tehnicianul a mai spus că Dinamo a mai crescut în 
joc față de primul meci cu Viitorul

,,Întâlnim o echipă de Liga 2 care a început foarte 
bine acest sezon, o echipă puternică, va fi un mo-
ment al adevărului. I-am întâlnit la începutul campi-
onatului, au câștigat, dar de atunci și până acum am 
progresat.Pentru Dinamo, Cupa României este foarte 
importantă, tradiția ne obligă să mergem mai depar-
te. Ar fi hazardat să spun că este un obiectiv Cupa 
României, dar vom lua meci cu meci. Obiectivul prin-
cipal este să construiesc o echipă competitivă, altci-
neva care ar fi venit să spună că vrea să promoveze 
și să câștige Cupa României, cred că ar făcut niște 
afirmații mai mult pentru suporteri, emoționale.

Eu știu care sunt obiectivele noastre, Cupa Ro-
mâniei rămâne un obiectiv important al clubului. Eu 
cred că, în afară de meciul de la Buzău, suntem o 
echipa căreia îi place controlul jocului, îi place mult 
mingea. Cred că în multe meciuri am arătat un joc 
de calitate.

Dacă nu ești bine organizat, poți avea probleme, 
dar cred că echipa a progresat și sper să o arătăm 
și în meciurile oficiale”, a declarat antrenorul dina-
movist.

Săptămâna trecută, Florin Stîngă, spunea 

că Dinamo este un adversar incomod, dornic de 
revanșă. 

,,Sincer, nu mi-aș fi dorit să cădem cu Dinamo, 
dar asta e situația și trebuie să ne calificăm. Cu 
siguranță, ei își doresc revanșa și toată lumea are 
acum așteptări de la noi să o batem pe Dinamo. Cu 
o echipă de Liga 1, altfel am fi abordat și noi jocul și 
altfel ar fi fost situația pe care aș fi dorit să o gestio-
nez. Personal, mă tentează grupele Cupei României. 
Orice meci mă tentează și sper să câștigăm”, a de-
clarat tehnicianul brașovean.

Rezultatele de marți din Cupa României
CSC Dumbrăvița – Politehnica Iași: 0-0, 0-0 și 

7-6 la penalty-uri
Ripensia Timișoara – U Craiova 1948: 0-4
Șoimii Lipova – Gloria Buzău: 2-2 și 2-4 după 

prelungiri
CSA Steaua București – Chindia Târgoviște: 

1-2
Axiopolis Cernavodă – CS Minaur Baia Mare: 

4-4, 4-5 după prelungiri
Casa Fotbalului  va găzdui vineri, 30 septem-

brie, de la ora 12:00, tragerea la sorți a grupelor 
Cupei României Betano, ediția 2022/23.
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ROMÂNIA – ȚĂRILE DE JOS 0-0

ROMÂNIA: 12. Hindrich – 6. Coubis, 4. Racovițan, 5. Drăgușin – 17. Corbu, 13. Screciu (14. Dican, 
79) (Cpt.), 22. Pop, 3. Țicu – 18. Miculescu (10. Popescu, 63), 21. Munteanu (15. Birligea, 46), 11. Ișfan 
(9. Markovic, 79) Selecționer: Emil Săndoi.

ȚĂRILE DE JOS: 1. Kjell – 2. Jeremie (18. Denson, 46), 3. Lutsharel, 4. Micky, 5. Mitchel (17. Bjorn, 
46) – 6. Sepp, 7. Quinten (Cpt.) – 12. Elayis (20. Sven, 70), 10. Jurgen (22. Ian, 54), 11. Xavi – 14. Jos-
hua (19. Thijs, 46). Selecționer: Erwin van de Looi

Naționala U21 a României a remizat cu 
selecționata similară a Țărilor de Jos, 0-0, 
într-o partidă amicală disputată, marți, la 

Cluj Napoca. Fundașul Universității Craiova, Vla-
dimir Screciu, a fost căpitanul gazdelor și a ratat o 
ocazie uriașă de a deschide scorul în minutul 9. De 
altfel, tot un oltean putea aduce victoria tricolorilor 
în prelungirile partidei. Jovan Markovic a fost lăsat 
singur cu portarul, dar atacantul Științei nu l-a pu-
tut învinge pe Kjell. România U21 este calificată din  
oficiu la turneul final din 2023, pe care țara noas-
tră îl va găzdui alături de Georgia. În primul meci 
de la revenirea lui Emil Săndoi pe banca tehnică, 
naționala mică a fost învinsă de Spania, tot pe Cluj 
Arena, scor 1-4.

Tragerea la sorți, programată la Ateneul Român

Tragerea la sorți a grupelor turneului final ale 
Campionatului European Under 21 va avea loc 
la București, pe 18 octombrie. Evenimentul se va 
desfășura marți, de la ora 19:00, în incinta Ate-
neului Român. Turneul final, la care vor participa 
16 echipe, între care reprezentativele țărilor-gazdă, 
va fi organizat în țara noastră în două orașe, Cluj-
Napoca și București, fiecare oraș urmând a fi gaz-

România U21 a remizat cu Țările de Jos

da unei grupe. Acesta se va desfășura în perioada 
21 iunie – 8 iulie 2023. Stadioanele din România 
care vor găzdui meciuri sunt Steaua și Giulești, 
din București, “Dr. Ctin. Rădulescu” și Cluj Are-
na, din Cluj-Napoca. Meciul de deschidere va avea 
loc în România, iar ultimul act al competiției se va 
desfășura în Georgia. La întrecere mai iau parte 
Norvegia, Germania, Spania, Portugalia, Țările de 
Jos, Elveția, Italia, Anglia, Franța, Belgia, Ucrai-

na, Cehia, Danemarca și Israel. Cele 16 echipe 
naționale vor fi împărțite în 4 grupe. Primele două 
clasate se vor califica în faza sferturilor de finală. 
Ediția din 2023 va stabili și echipele calificate la 
Jocurile Olimpice de la Paris din 2024. Fiind gaz-
dă, Franța este deja calificată. Celelalte trei locuri 
disponibile Europei vor fi completate cu primele trei 
clasate la turneul final din vara viitoare.
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